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 وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبداه احمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل،

 أما بعد                                                                                          

وردت عـىل النحـاة،  ف موضـ  نصـأ أو (ـر( ،  «أبـو»ئ : ) مـيسـةةفهذه مسألة 

 اسـتدلقـد ، وحوهلـا آراؤهـم تواختلفـ ،ثني، واملـررخني ، وريـةهم واملفرسين، واملحد  

 حديثية وتارخيية حتتاج لنظر وبحث ف ثبوهتا وفهمها. بأدلة بعضهم 

هـا االختصـاص الل،ـوح، وحسـبي ف عمـ  هـذا أل ًة كتبت هذه األوراق مشارك 

وأمـا التحليـا النحـوح، والح(ـي   ومج  ماله صلة باملوضـو،، الوقوف عىل آراء األئمة،

 .املحكم م  التعليا ، فهو للمختصني

 :االباعث عىل كتابته

 ـ حفظـه اهلل  أ. د. عبداهلل بن سـليم الرشـيدالشاعر النبيا ال،يور عىل ل،ة القرآن:   أن

، ذكرها لطالبِه قبا ثالث عشـرة سنة تقريبًا ، وطلـأ مـنهم تتبـ   (1) ـ، ورف  قدره ورعاه

 هذه املسألة، إذ  إنه ال يعرف أن ) أبو( وردت ف موض  نصأ أو (ر.

                                                                        

ام، ولد يف حمافظة الغاط، وخترر  يف لليرة اللغرة اليربيرة بالر را ،   (  1) شيد، أبو بسَّ أ.د. عبداهلل بن ُسَليم بن أمحد الرُّ

يف الكليرة فسسر ا ل ر   «قسرم ادد  »هر( ، وعن 1041اعية امإعام حمدد بن سيود امإسماعية سةة ) التابية جل

هر(.  وهو اآلن أسرتا  يف السسرم، ولرش ف راط ثسرايف 1021هر( ، ثم الدلتوراه سةة ) 1010عىل املاجستري سةة ) 

جادة يف بحوثش اليلديرة، وعساتهرش  وأديب وفسدي، ولضور عتةوع يف وسائ  امإعمام املحلية واليربية، وإس اعات

 ال حسية.
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ُنقَلت يل هذه الفائدة النفيسة ، فحفظُتها، وأفدُت هبا، ثم وقفُت عىل مواضـ  وكـالم  

، حتى بل،ت النصاب ـ فيام أرى ـ ؛ وألين مل أ(ـد  هتا شيئًا فشيئاً ألها العلم ف املسألة، فقيد

 (1) امن أفرد هذه املسألة ف كتاٍب أو بحٍث، عزمت عىل نرشه

عـىل مرا(عتـه أ.د. عبـداهلل الرشـيد أمحد اهلل تعاىل عىل توفيقه وتيسةه، ثم أشكر الفاضـا  

                                                                        

جمتدر   »، و «أد  ال حراء دراسة يف عسطيات ادعررا  الةثر رة »، و  «عسطيات ادعرا  الةثر ة » من مرلفاته:         

             ،       «ادفاليش والةروادر ر عردخ  لتردر ن فةرون اللغرة اليربيرة ر  »، و«الباد ة السد م عن خمال عسطيات ادعرا 

،              «دواو ن ل ريراء عغدرور ن ايرًا وقسيسرًا ودراسرة »، و «وقوفًا هبا، ثماث ظواهر يف ال ير اليريب احلد ث »و

،            «ر  السري  والي را ر عرالرات يف ع ركلة الس رحع والياعيرة »، و «الطب وادد  عمائق التار خ والسرن »و

عدخ  إىل دراسة اليةروان يف ال رير  »،  «دراسات يف ال ير هليده وطر سش رر هةورهتا عن أ رعات رر  »و 

، «احلَدقة وادُُفق رر دراسات يف الةثر هليده وطارفش ر  »، و«رج  ال ةاعتني: شسيق جربي  »، و«السيودي

عرابس   »، و «يف لوعة احلرف ر دراسات وعساتت عن ادد  اليريب يف املدلكة اليربية السريود ة ر  »و 

ل  ديب الساسم اخلوارزع  ) ت بيد   هر( ايًا وهيليسًا .014عن لتا  الرِّ

، «فسيان  ستيسظ »، و«أوراد الي ب الةبي  »، و«لروف عن لغة ال دن »، و«خامتة الربوق » من دواوينه:        

 .«قةد   لاام »و

لُسرَليم برن أمحرد  «خمتارات وافتساءات وهيليسات ر قيد ال يد ر  »واعتةع بكتا  والده هسد اًم وهيليسًا وإخراجًا:   

شيد )   .هر( 1030هر  ر 1301الرُّ

سرش:   الررة ال رير.. وهرالر  »وقد لتب عةش جمدوعة عن اددباء عة م: د. حمدد بن سيد احلرلران يف عللَّ

 ر ط. دار اتفت ار اليريب ر . «ال اعر  رر التجربة ال ير ة ليبداهلل بن سليم الرشيد ر 

ررر ط. دارة امللرع عبردالي    ر                  «قاعوس ادد  واددباء يف املدلكة اليربيرة السريود ة » تنظر ترمجته ف:

 (1 /091.) 

ده اهلل روقد هوصلُت إىل عا  لره   (  1)                 عن عدم ورود شئ ثابت يف ع ور اتست  اد، لتابًة وفطسًا.  د. عبداهلل  ر سدَّ
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 وتصحيحاته وتعليقاته، (زاه اهلل خة اجلزاء.

ـــ وفقـه اهلل ـ عـىل مرا(عتـه  د. إبـراهيم بـن دمـد أبـانميلألديأ الفاضا  وشكر عاطر

والشكر موصول لألساتذة الباحثني الذح أفادوين بـبع  النقـول ـ وقـد نسـبتها  ومرئياته الطيبة.

 إليهم ف موضعها.

ــ وفقه اهلل ـ عىل تفضـله بتعليقـات  فيصا بن ع  املنصور: الفاضاوشكر خاص لألستاذ 

 وملحوظات مجيلة. نفيسة،

 أحسن اهلل إليهم مجيعًا، و(زاهم عني خة اجلزاء، ونف  هبم اإلسالم واملسلمني.
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 مثل:    ـــ على الحكاية ـــ هل ترد ) أبو(  في موضع نصب أو جر 

   ؟ سفيان  أبو، معاوية بن (1)طالب أبوعلي بن 

وردت هكاا يف جمدوعة ف وص لبيض ادعمام فيم، 
، لكن بيض اليلرامء  ررب با را  (2)

 ر  الراجح رر وهو لتابًة ت فطساً هرُد 

 .ر عىل احلكا ة ر  فطساً لتابة و: قال بيض مو

يف أعمام غلبت علي م الكةية لتع أصبحت علاًم علي م، وقرد قير  يف بيرض  هةا والبحث

اسدش لةيتش. عمام باناد
 (3)

 

                                                                        

وقرد هرواهرت ) : ( 0012( بيرد لرد ث ) 111/ 3)  «املسرتدر  عرىل ال رحيحني »يف  احلرالمأبو عبداهلل قال   ( 1)

 (.     191/ 1تبن لجر )  «امإصابة » (. وافظر:ادخبار بان أبا طالب لةيتش اسدش

روي عةرش عرن أوتد  هسردية عرن »(، 023/ 0( ، و ) 000/ 3روا رة الردوري )  «هار خ ابن عيرني »  ةظر عثمًا: (  2)

تبرن  «غر ب احلرد ث »(، 0/109(، ) 301/ 3للبخاري )  «التار خ الكبري »(، 11تبن املد ة  ) ص «اليرشة

(، 111للدسدع  ) ص «التار خ وأسامء املحدثني »( ، 12/ 1للبما ري )  «أفسا  ادرشاف »( ، 113/ 2قتيبة ) 

( ،                     011( رقرم) 240) ص  «را رعسرةد السر »( ،004قرم) ( ر203/ 1تبرن أيب عاصرم )  «السةة »( ، 111) 

/ 1تبرن أيب لراهم ر قسيرق ااعرة ر )  «اليلر  »(، 010، 209، 204/ 2تبن أيب لراهم )  «اجلرح والتيد   »

تبن لبران  «الثسات »(، 214/ 1تبن قاف  )  «عيجم ال حابة »( ع  هيليس م عليش ر وسيايت فسلش بتامعش ر ، 021

تبرن أيب ز رد  «الةروادر وال  رادات »(، 90( و ) 21للردارقطة  رقرم )  «الضيساء »(، 1/211( ، ) 144/ 1) 

/ 1تبرن ادثرري )  «الة ا ة يف غر ب احلرد ث »(، 101/ 1للخطايب )  «غر ب احلد ث »(، 231/ 0السريواين ) 

 (، وغريها.24

(، وأبو الساسم بن ال فاد. 134/ 0للبخاري )  «التار خ الكبري »وف السريش. عث  : أبو سلدة بن عبدالرمحن بن ع (  3)

تبرن  «الثسرات »أبو بكر بن عبدالرمحن بن احلارث املخ وعر . (، و021/ 9تبن أيب لاهم )  «اجلرح والتيد   »

عيجرم  »(، 002/ 11(، ) 233/ 0( و ) 129/ 2)  «هرار خ بغرداد »(. وغريهم لثري، افظرر: 014/ 0لبان ) 
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 ربَّاع عن بة  وائ . أبو: ) أبو(     السبائ  عا  بدأ أفخا عن و 

                                                                        

، 11، 09/ 33(، و ) 301/ 21( ، و ) 11/ 10للدرر ي )  «هتررا ب الكررامل »، (1010/ 0)ليرراقوت «اددبرراء

 (193، 121، 111، 13/ 30(، و ) 009، 134، 113

ون بُكةاهم.099) ص «امليارف »هر( يف لتابش 211وتبن قتيبة ) ت              ( : ف  : املسدَّ

( فسرد  لرروا 113/ 2للسريوط  )  «هدر ب الرراوي »حلد ث هس ي  دقيق اي  يف الكةع،  ةظر: فائدة: ده  ا

( ر ، أ لر عا  ةاسب هراا البحرث 014) ص «عسدعتش »هسية أقسام يف عسائ  الكةع ر ابتكرها ابن ال ماح لام يف 

 ز ادة يف ف دش:

 وهو رضبان: :    بالكةية ت اسم لش غريهادِّ ادول: عن ُس  )قال السيوط  : 

 أخرب ز ادة عىل اتسم. عن لش لةية

 قال ابن ال ماح: ف ار لان لكةيتش لةية، قال: و لع ظر   عجيب.

ألد السس اء السبية باملد ةة، اسدش أبو بكر، ولةيترش أبرو  بن احلارث بن ه ام املخ وع ،  لايب بكر بن عبد الرمحن

 . عبد الرمحن

   عوىل أيب بكر، وفيش قوتن آخران:دَ عن ُس « التار خ» البخاري يف قال اليراق : وهاا قول ضيي ، رواه 

 ألدمها: أن اسدش حمدد، وأبو بكر لةيتش، وبش ج م البخاري.

 وقال امل ي: إفش ال حيح. ،والثاين: أن اسدش لةيتش وهو ال حيح، وبش ج م ابن أيب لاهم وابن لبان

   لةيتش أبو حمدد، قال اخلطيب: ت فظري هلام يف  لع. ، ادف اري  وعثلش أبو بكر بن حمدد بن عدرو بن ل م 

 غري الكةية الت  ه  اسدش. وقي : ت لةية تبن ل م

 عن رش ع.، لايب بمال ادشيري الراوي عن ت لةية لش غري الكةية الت  ه  اسدش،  :الثاين عن الرضبني 

 م الرازي.حييع بن سليامن الراوي، عن أيب لاه ر بستح احلاءر  ني ولايب َل 

 (.: اسد  ولةيت  والد، ولاا قال أبو بكر بن عياش املسرئ: لين يل اسم غري أيب بكر قال ل  عة ام

ب بكةية ولش غريهرا اسرم ولةيرة،  ثم  لر السسم الثاين: عن عرف بكةيتش ومل  يرف لش اسم، والسسم الثالث: عن ُلسِّ

 إلخ ادقسام.عن لش لةيتان فالثر .. لايب هرا  عيل بن أيب طالب، أيب احلسن. السسم الراب :
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أبو ز د، أبو عباة، أبو عيط  أ ضًا، عث : َس أُ  زعافةا ويف
(1)

، أبو ليدد، وأبو فيَّان، وغرريهم 

 لثري.

وعث  عد ةة: أبو ظب .
 (2)

وجب  : أبو قبين 
(3)

وأبو عر ش ،
(4)

وغري  لع. ،
 (5)

 

 عليرش اليدر  ر عرا ، لوق  لبن شد د، فالظاهر ر وهرو خاصة فلو أعربت أسامء هاه ادس 

، ويف املساب  فجد لةرع غلبرت عرىل أصرحاهبا أصبحت اساًم ت لةية (أبو)  ، دنقكع لام ه أ ا 

، ومل فجد يف لتب الرااث التر ام ) أبرو( عطلسرًا يف  هر رة  ال د ق، وأيب بكر عث : أيب

 .ن هكررا يف لتب الااث   اَ لال هاه اليلدني الكبري ن

ر واهلل أعلرم ر   ردلُّ  وهراا ب أو جر، وردت قليمًا يف ادعمام ، فورود ) أبو( يف عوض  ف

  :لتابةً  استةكر اللحن  مما  دل عىل فدرة  لع أن ابن لثري وعىل أ ا يف الكتابة دون الةطق، 

 ) عيل بن أبو طالب( وجيلش عن اددلة عىل وض  احلد ث الوارد فيش.

    
 
 
 

                                                                        

 هاه ادس الثماث عن قبيلة بة  ز د، عن بلدة شسراء والدوادع  وال َيراء.   (  1)

 ( .   0/011 ) ط. الدارة «والسبائ  يف شبش اجل  رة اليربية ... عيجم البلدان » ةظر يف التير   هبا:  (  2)

 .   (11/ 1) لياقوت «عيجم البلدان » ةظر:  (  3)

 يف عةطسة جازان، جةو  املدلكة اليربية السيود ة.   (  0)

  210/ 1لليبرودي )  «عيجرم برماد الس ريم »(، 01رر 1/00تبن مخين )  «عيجم اليامعة » ةظر عثمًا عواض :  (  0)

 (.009ر  001/ 2ديب عيل سليامن الةغيديش )  «امُلةع يف املكةَّع والُكةع »وعابيدها (، و 
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 : أقوال العلماء 
لردثةا خالرد برن خملرد، لردثةا :  ( 4424حديث رقم )  «رحصحي  البخا »جاء يف  .0

إليرش  سليامن، قال: لدثة  أبو لازم، عن س   بن سيد، قال: إن لافت ألب أسامء عيل 

 ...،إت الةب   أبو هرا ، وإن لان ليسرح أن  دعع هبا، وعا سامه دبو هرا 

أبرو هررا  إت الةبر   وقولرش وعرا سرامه: ) (778/ 02)  «فـت  البـارح»ابن حجـر ف  قال

 .  صوابش أبا هرا  :بن التنياقال. 

أو عرىل جير  الكةيرة  ،ب  هو عوجش عىل احلكا رة ،ولين الاي وق  يف ادص  خطا :قلت 

ووقر   ،ش عىل اختماف الروا ات يف  لع امإسرامعييلوفبَّ  ،وقد وق  يف بيض الةسخ أبا هرا  ،اسامً 

   .الة ب أ ضاً يف روا ة أيب بكر امل ار إلي ا آفسا ب

لافرت باعتبرار  افيش إطماق اتسم عرىل الكةيرة وأ ر «إن لافت دلب أسامئش إليش » :وقولش

 .«الستح »افت ع عن  (...الكةية

(3474 )( و 3024) رقم حديث  «صحي  البخارح »ف  .2
 (1)

ن  َأَعرنِّ الةَّراس   »:   
إ نَّ ع 

رر   َبت ش  َوَعال ش  َأَبا َبك  .«...َعيَلَّ يف  ُصح 
 

(011أ ضرًا رقرم )  «صرحيح البخراري »ويف 
 (2)

صرحيح  »، 

 بالرف . «أبو بكر »(: 2312رقم )  «عسلم

ـةا حا اَحنَفـيا املشـهوُر بـاملُظ ِهرح )قال   ـَداينا الش  ي                       ف  هــ( 848 تاحسني بن دمـود الز 

 (:402/ 4« )املفاتي  ف رشح املصابي » 

، واجلار واملجررور خرربه، لكرن روي «إنَّ »، قياسش: أبا بكر، ليكون اسم «و بكرأب »قولش: ) 

                                                                        

 (.0/ 0الةسخة اليوفيةية )  «صحيح البخاري »لاا يف (    1)

 (.003/ 1للسسطماين )  «إرشاد الساري »(، 144/ 1الةسخة اليوفيةية )  «صحيح البخاري »وهو يف (    2)



 

 

 

 على الحكاية «أبو  »ئ مج

 14 

 

 وفيش أوجش: ، «أبو »برف  

 زائدة عىل عاهب ادخسش؛ أي: إنَّ أعنَّ الةاس. «عن »أن هكون  األول:

               :الةراس عليرعف فسرال نُّ عن سلال، لافش قي  لش: َعن  أَعر اً جوابَ « أبو بكر »أن  كون  الثاين:

 فرف  عىل احلكا ة.، «إن أعةَّ م أبو بكر »

 .ًا (ت هيد  شيئ اً بديةع: فيم، جوابَ  «إن »أن هكون  الثالث:

 (:444/ 8« )مصابي  اجلام » هـ( ف 748الدماميني ) ت دمد بن أيب بكر  قال 

رَدُح، وَأب رَاُل، : «أعرن»(: املراُد برر «إنَّ عن أعن الةَّاس عيلَّ  يف صحبتش وعالش أبو بكر »  ) َأس 

ةَّررَة دلررد  عررىل رسررول اهلل  ررةيية ، وت ع  ولررين املررراد عيةررع اتعتةرران؛ دن املةَّررة هسسررد ال َّ

. 

، وهو واضح. أفش ب، عىل بالة« أبا بكر »و روب:   اسم إنَّ

ي: هو خرب بالر« أبو بكر»ا وأع   «عرن أعرن الةَّراس»، واسد ا حماوف، و«إنَّ »ف ؛ قال ابن برِّ

، و اً أو إفسافَ  ، وامليةع: أن رجماً صستش وهرو  زائردة عرىل رأي الكسرائ . «عن »عن أعنِّ الةَّاس عيلَّ

بديةرع: فيرم، « إنَّ »ضيي ، ومحُلش عىل لاف ضدري ال ان محٌ  عرىل ال راو ، ولرو قير : برانَّ 

 .(تستسام عن غري شاو  وت ضي  ؛عبتدأ، وعا قبلش خربه« أبو بكر»و

ماوح )ت   : (02/433«  )الالم  الصبي »  هـ( ف رشحه 730قال الِِب 

ر «أبرو بكرر »، و رروب: «إن»  اسرم  «أبا بكرر » ) زائردة عرىل رأي  «عرن»ا دن برالرف ، إعَّ

، وإعرا عرىل هسرد ر «إن»الكسائ ، وإعا عىل إضامر ال ان، أي: أفش وعا بيرده عبتردأ وخررب: خررب 

ي، حماوف عوصوف باجلار واملجرور، أي: إن رجمًا أو إفس وإعرا اًفا عن أعّن الةَّاس؛ قالش ابرن َبررِّ

.(  بديةع: فيم «إنَّ  »وإعا أن  ز أن  سال: عيل بن أبو طالب،عىل عاهب عن جوَّ 
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 «تذكرته »هـ( ف 840وقال ابن هشام النحوح ) ت 
(1): 

ن  أَعنِّ الةاس عيلَّ يف عالش أبو بكر »: ] قولش  
 .«إنَّ ع 

ن  أَعنِّ  »هوجي ش أن  كون 
 صسة ملحاوف، أي: إن رجمًا أو إفسافًا عن َأَعنِّ الةاس. «الةاس ع 

 هو اخلرب. «أبو بكر »وقولش: 

ن َأَعرنِّ الةراس »قال ابن ه ام:  دكن فيش عةدي غري  لع، وهو أن  كون 
م،  «ع               خرربًا هسردَّ

 لش: أبو بكر. ، أي امل  ور بسول الةاسوجاز  لع عىل احلكا ةاساًم هاخر،  «أبو بكر »و

 افت ع.[ .  «عياو ة بن أبو سسيان »،  و  «ولتبش عيل بن أبو طالب »وعىل هاا ُخرِّ : 

 :(8/04« )فت  البارح »هـ( ف 774قال ابن حجر العسقالين ) ت 

ويف روا رة  ،يف روا ة عالرع لرالع ،«يف صحبتش وعالش أبو بكر الةاس عيلَّ  نَّ إن أعَ  » :قولش) 

 ،بالة رب لكلثرر «أبا بكر »: وقال في ا  ،«نع   »ب  ادة  «الةاس عيل نِّ ن أعَ إن ع   »: حمدد بن سةان 

 .بالرف  «أبو بكر »ولبيض م 

 .دفش اسم إنَّ  ؛وال وا  الة ب ،إن الرف  خطاٌ  :وقد قي  

بكرر  وأبرو  ،مواجلار واملجرور بيرده خررب عسردَّ  .إفش :ووجش الرف  بتسد ر ضدري ال ان أي 

أو  ،بديةع فيرم أو إنَّ  ،ير  عا وق  في ا عن ادداةفما  ُ  جمدوع الكةية اسمٌ  و عىل أنَّ أ ،عبتدأ علخر

 .ن زائدة عىل رأي الكسائ ع   إنَّ 

                                                                        

 ( .210( رقم ) 313هر(  ) ص 111ملحدد بن جمال احلةس  التبَّاين ) ت « خمترص هالرة ابن ه ام ادف اري(    » 1)

 (.10ا سيايت هةا يف الرقم ) وافظر ع
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أو إفسرافا  رجماً  إنَّ  :هسد ره ،جيوز الرف  إ ا جيلت عن صسة ليشء حماوف :بن برياوقال  

 «أبرو بكرر »  :وقولرش ،يف عوض  ال سة واجلار واملجرور ،حماوفاً  فيكون اسم إنَّ  .الةاس نِّ ن أعَ ع  

 ..(.اخلرب

   (:0744عند رشحه حديث البخارح رقم )  أيضاً  (40/ 4البن حجر )« فت  البارح» وف 

«إت أبو قتادة »: ولغريه  ، دي ة لاا للكُ « إت أبا قتادة» ) قولش 
(1)

برالرف  ووقر  بالة رب  

عةد عسلم
(2)

 وغريه عن هاا الوجش... إىل أن قال: 

وعن هوجيش الروا ة املالورة وه  قولش إت أبو قتادة أن  كون عىل عاهب عن  سول عيل برن 

 (.أبو طالب

 : (4/403 « )الكتاب »ف   هـ( 072قال سيبويه ) ت  .3

عرررُت  :ف وإ ا قرال : َعرن ز رداً  اعلم أن أه  احلجاز  سولون إ ا قال الرج  رأ ت ز رداً ) 

 اهللف ن عبدُ اهلل قالوا: عَ ل: هاا عبدُ ف وإ ا قاقالوا: َعن ز د   ب  د  

 وهو أقيُن السولني.  ،وأعا بةو متيم فريفيون عىل ل  لال

ول، لرام قرال بيرض لم برش املسروا عا هكلَّرم لكَ  فإ م محلوا قوهلم عىل أ فأما أها احجا 

 الير : دعةا عن مَت رهان، عىل احلكا ة لسولش: عا عةده مترهان. 

، لكا رة ف فسرال: لرين بسرشرياً   سول لرج  سالش فسال: ألين ُقرشرياً ة عرَّ  وسديُت عربياً 

 لسولش. 

عىل ذا الو(ه، وال جيو  ف رية االسم ال،الأ كـام  فجا  هذا ف االسم الذح يكون عَلاًم ريالباً 

                                                                        

 (.291/ 3للسسطماين )  «إرشاد الساري »(،  و13/ 3الةسخة اليوفيةية )  «صحيح البخاري » ةظر (    1)

 (.1191لد ث )  «صحيح عسلم »  ( 2)
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وإفام حُيتا  اىل ال رسة  ، ادول الاي بش  تيارفون يف لماع م، وهو اليَلمُ  و لع أفش ادلثرُ ؛(ا  فيه

عليرش أفرش لرين  ول، أو هوليرداً لللدسر ا خاف اتلتباس عن ادسامء الغالبة. وإفام لكع عبادرةً إ 

 والُكنية بمنزلة االسم.بش.  مَ ش عن غري هاا الاي هكلَّ  سالُ 

رن مترهران،  ،َعن أخا خالد :مل جي  ،وإ ا قال: رأ ت أخا خالد إت عىل قول عرن قرال: دعةرا ع 

 .  ولين بسرشياً 

 .... ( دفش لين باسم غالب ؛والوجش الرف 

:(004/ 3) «معاين القران» ف  هـ(428لفراء ) ت اقال  .4
 (1)

 

تب احلرف عىل ج ة والدة، وهرو يف  َ ل رَع ومل  سرأ ب ش  ألد، وربام لُ «  السربع  اواجلار »)    

    سرأ بالوجوه.

َأُبرو  نبر عرن عريلِّ : َهرَاا لترا  اً َلراَن عكتوبر ن لتا  عيّل ب ن َأيب  َطال ب أوبلغة :  

 .(ير  يف  الكمام إ َ ا قرئتوه  هُ لتاهبا: َأُبو. يف  ل  اجل ات،  .َطال ب

 وه  هير  إ ا قرئت. .... وقولش:ه: وهو يف  لع  سرأ بالوجوهاع  قولش

 ر قسيق : أمحد صسررر  «تأويا مشكا القرآن »ف  هـ(484) ت    ابن قتيبةقال  .5

(478) ص 
 (2)

  

: عيل بن أبو طالب وعياو ة بن أبو سسيان، دن الكةيرة بكامهلرا  كتبونلافوا ولالع قال: ) 

                                                                        

) وفائردة قرول  وقرال بيرده عيلِّسرًا: «هو ا »ر وفسش اهلل ر ، عن لسابش يف  في   املة ورأفدهش عن ادستا  املبدع:   (  1)

 السراء الةص عىل أفش  كتب بالواو، ولكن  ير  باحلروف بحسب عوضيش ت لام هومهش بيض املتاخر ن(.  

اس ، وعا سيايت يف قول ابن ادثري .«امل ك  »عن ابن قتيبة يف يايت  لره و ل ده عا س قلت:  ، وعا فسلش الةحَّ

 املتن ر لام سيايت ر  ولكستا  في   هيليق عتني، وضيتش ضدن ادقوال يف

 ر ج اه اهلل خريًا ر .   أبو عبدالرمحن وئام بن رشيد بن حمدد بدرأفادين هباا امل در ادستا  البحاثة السوري:   (  2)
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عرن اددوات أو ادفيرال. فكافرش عا مل  ة بش أو جيّره لررف لرف الرف   ل ِّ  ، ولظُّ صارت اسامً 

 .( ي  اتسامن والداً لني لةّ  قي : أبو طالب، ثم هر   لع ل يئتش، وُج 

 ( فسررة19بتيليق أمحد شالر ) ص   هـ(424للشافعي ) ت  «الرسالة »ف (اء  .6

 ر ... ُعَدر بن عبيد اهلل عوىل  رالةرض   أبوعن سامل  ،أخربفا سسيانقال:  (290)

أن بيض السارئني مل  يجبش هاا الةص ملخالستش امل  ور : أمحد شالر بام خماصتشحمسسش: علَّق 

لش، وهو هرصف غري جيد، و  لر أن لرش وج رًا يف اليربيرة، فةسر  يف استيامل ادسامء اخلدسة، فيدَّ

 .«هاو   ع ك  السرآن »قول ابن قتيبة عن 

و لر أن ساملًا اشت ر بكةيتش وغلبت عليش. ثم  لر عثاتً آخر عرن بيرض املحسسرني لكترا   

لوا عا يف املخطوط وهو عكتو  بالواو، ثم ألال لك اف ال خمرشي يف هسسرري  السرطني ليث عدَّ

    سورة املسد.

 ــ  ــ .. ابـن حـزم «عمدة الكتاب »ف  هـ ( 337) ت  (عفر النحاسو قال أب .7

(83)ص 
 (1)

: 

ون يف أيب جاد  أن جتي  الواو عن بةاء اتسم وعدد لروفش، وهوق  امإعررا  لكوفيأجاز ا )  

عىل الدال فما جتر ش، فيسول: أعجبة  أبو جاد، ولتبت أبو جاد، وفظرت إىل أبو جاد، والتجوا بام 

()و  :روي  .  لتب عيل بن أبو طالب 

وسديت عيل بن سيلامن
(2)

 سول: هاا خطٌا عظيٌم، وهدٌم دصول اليربية، أو عيةرع هراا؛  

قال: والسول فيش أن الواو والياء وادل  لروف املد واللني عةدهم والٌد، فيبردلون بيضر ا عرن 

                                                                        

 (.  19بتحسيق: د. بدر أمحد ضي  ) ص «صةاعة الُكتَّا  »والطبية السد دة بيةوان:    (  1)

 هو ادخسش.   (  2)
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؛ ولرين ، و كتبوفش برالواوفيسولون: رأ ت أبا حمدد  بيض  يف اخلط واللسظ عىل عا جيب يف اليربية، 

 «لد ركاة  »باخلط وبحسيسترش، وقرد لتبروا:   ستةكر أن  سال: هلم السض  والتسدم، ولين هلم علمٌ 

 . بالواو

قرال: وإن فو رت أفرع سرديتش  .: هاا أبو جراد  مًا بايب جاد ، قلَت يت رُج قال السراء: إ ا سدَّ 

ن أجرب قال: اتسرم يف اد ، وعرن مل لان لع امإجراء وهرلش، فد ؛بالكلدة الت   تيلد ا الةاس

 هوهم أن اتسم يف جاد، أف دين الكسائ : ر  جي  

 *  فاقت  دُ هيدَ  اَس أفَ  أمِّ  فإىل ابن  

 دفش قدر اتسم فيش. ؛مل جير أفاس

قال أبو جيسر: الاي أعرفش عن قول الكوفيني أ م جيي ون لل اعر إ ا اضرطر هرر   ف   

 يت:عا  ةرصف، وهم  ة دون هاا الب

 *فاقت   أرلُ   أفاس   أمِّ  وإىل ابن  

 .رل  فاقت  أاس  أفَ  أمِّ  وإىل ابن   وهاا خطٌا عةد ألثر البرص ني، والروا ة:

   (....عىل ختسي  اهلد ة

 :(0/074) « ريريأ احديث »ف   ( هـ377) ت  قال اخلطايب .8

ُأعيَّةأُبو وقولش: إىل امل اجر بن )  
(1)

ش يف امإعررا     أن ُ سراَل ابرُن َأيب  ُأَعيَّرة دفرش فسد لان َلسُّ

 طالب. وولكن تشت اره ُهر   َعىَل لال ش لام قيَ  عيل بن أب ،عضاف إىل أبيش

                                                                        

/ 12تبرن عسرالر )  «هرار خ دع رق »(، و 109/ 1للخطرايب )  «غر ب احلرد ث »  وإسةاده يف : افظر الكتا  (  1)

 (.201ملحدد محيد اهلل ) ص «جمدوعة الوثائق السياسية »(، وافظر: 392
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لران  :حييع بن عيرني قرال ، قال: لدثةااليباس الدوري ، قال: أخربفاوأخربفا ابن ادعرايب

إسامعي  بن أيب خالد
(1)

 انتهى لازم(. أبو: قين بن  سول 

                 ( رقـم 444/ 3ورح )روايـة الـدا  (هــ434) ت  «بـن معـنيحييى تاريخ »ف  ولفظهأقول: 

ث عن قرين  سرول: لردثة   ) (:4088)  سديت حييع  سول: لان إسامعي  بن أيب خالد إ ا لدَّ

 .لازم أبو قين بن

 افت ع. .(قلت ليحيع:لان إسامعي  عن الير ف قال: لان عوىل بجيلة 

هر( قسيرق: 013) ت  للخطيب البغدادي« علم الروا ةعيرفة أصول ة يف الكسا  »وجاء يف 

(  1/021د. عاهر السح  ) 
(2)

   

 ث قد حن فيه باب ذكر الرواية عمن قال: جيأ تأدية احديث عىل الصواب ، وإن كان املحد  

 .و(أ اإلعرابمُ  وتركَ 

 أورد... عة ا: وساق اخلطيب ف وصًا لثرية يف البا ، 

قرال: فا عبد اهلل بن جيسر بن درستو ش، خربأقال: أخربفا حمدد بن احلسني السطان، ( 111)  

لدثةا  يسو  بن سسيان
(3)

لان ابن أيب خالرد  سرول: » يدي ، قال: قال سسيان: دَ احلُ  اقال: لدثة، 

 .«أخ  بة  ف ر ،  لحن فيش ، فسلت أفا: أخا بة  ف ر  املستوردَ  سديُت 

                                                                        

        هةظرر هراترش يف       هر(.101هو البجيل ادمحيس عوتهم، الكويف، روب عن قين بن أيب لازم، وهو ثسة ثبت. ) ت  (  1)

 ( .    111/ 1)  «سري أعمام الةبماء »(، 19/ 3)  «هتا ب الكامل »

 ( .2/21للخطيب أ ضًا )  «اجلاع  دخماق الراوي وآدا  الساع  »وافظر:   (  2)

 (.00/ 3) «امليرفة والتار خ »البسوي، وقد  لره يف   (  3)
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ثةا قرال: لردفا حمدد بن أمحد ال رواف، خربأقال: د بن رزق، أخربفا حمدد بن أمح( 112) 

عبد اهلل بن أمحد
(1)

لان إسامعي  بن أيب خالد وقد لسر  أصرحا   » يم ، قال: ، لدثة  أيب، ثةا هُ 

 .«عن أبوه ،اللحن ، لان  سول: لدثة  فمان فالَش  رسول اهلل 

فرا خربأقرال: دد برن اليبراس، فا حمخربأقال: أخربفا حمدد بن عبد الوالد ادلرب، ( 113) 

ثةا اليباس بن حمدد ، قال: سديت حييعقال : لدابن عرابا، 
(2)

لران إسرامعي  برن أيب » ،  سرول:  

لازم ، قلرت ليحيرع: لران إسرامعي  عرن  أبو ث عن قين ،  سول: لدثة  قين بنخالد إ ا لدَّ 

 .الير ف قال: لان عوىل بجيلة

ابرن  :ش: إت قرالث عن ابن أيب خالد عن قين فةسربَ دَّ ل ت أعلم ألداً  عل ق اخلطيأ بقوله:

      (.أيب لازم، وهاا إااع عة م أن إصماح اللحن جائ  ، واهلل أعلم

ولران : ) (301/ 1« )اع  بيان اليلم وفضرلشج »هر( يف 013قال ابن عبدالرب ) ت  فائدة:

وأبو عيدر عبد اهلل  ، فاف  عوىل ابن عدر  :رف عن اللحن فيام روي عةشرممن  ابع أن  ة 

 .بن صخر ادزدي، وأبو الضحع عسلم بن صبيح، وحمدد بن سري ن

لةا فر رد  »ثةا سسيان بن عييةة، عن إسامعي  بن أعية قال: قال: لد لر أبو بكر بن أيب شيبة، 

 .«عىل إقاعة اللحن يف احلد ث فيابع فافياً 

ملرا  فاحلن اهباعاً  سد  يف احلد ث حلةاً إين د: »ولشأيب عيدر قثم ساق ابن عبدالرب بإسةاده إىل 

 (. «سديت

        

                                                                        

 (.2101( رقم ) 209/ 2(، و ) 101( رقم ) 301/ 1)  «اليل  »عبداهلل بن امإعام أمحد، وقد  لر ادثر يف   (  1)

 هو ابن عيني.  (  2)
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 (: 42/ 0)  «النهاية »ف   هـ( 424) ت قال ابن األثة  .9

لسش أن  سول ابن « أعية أبوعن حمدد رسول اهلل إىل امل اجر بن »ويف لد ث وائ  بن لجر  )

أبرو برن  عرىل  :، لرام قير رّ جُيَ  مل ،ومل  كن لش اسم عيروف غريه ،أيب أعية، ولكةش تشت اره بالكةية

 .(طالب

/ 0)  «منـال الطالـأ ف رشح طـوال ال،رائـأ» ف أيضًا هـ(  424ابن األثة) ت قال  .01

48)
. قرال ابرن ادثرري: ) وأبرو أعيرة هكراا «أعية أبوعن حمدد رسول اهلل إىل امل اجر بن »  : ) (1) 

، فحرو ُ روب بالرف  يف لال اجلر، دفش اشُت ر بالع وُعرف بش،  فجرب جمرب املثر  الراي ت ُ غرريَّ

قوهلم: عيل بن أبو طالب، بالرف ؛ دن أباه اشت ر بكةيتش، فرما  كراد ُ يررف اسردش، واسرُدش عبرد 

   عةاف، واسم أيب أعية: ُس ي (.
 (:003/ 0)  «رشح الشفا »هـ( ف 0204اهلروح ) ت  قال املال ع  قارح

 وعيل بن أبر :لام  سال ،عىل لالش ول اهلل هرلش رس ؛ ع ت راً  أبو أعيةوملا لان ) 

 . ر لرم اهلل وج شر طالب 

لافرت ت هغرري  قر  راً  أنَّ  :عن حييع برن عدرر ،عن ادصدي  «فوادره »ولكع أبو ز د يف 

(.عن الرف  واجلر والة ب ،يف ل  وجش جتيلش عرفوعاً  ،اد  يف الكةية
 (2)

                 

                                                                        

 .  «هو ا »، عن لسابش يف  أيب هرا  احل ع أفدهش عن ادستا  :   (  1)

 «الااهيب امإدار ة »(، ثم الكتاين يف 031/ 0)  «رشلش عىل املواهب اللدفية »هر( يف 1120وفسلش ال رقاين ) ت    (  2)

  (. ومل أجد الةصَّ يف ع در أصيل عتسدم ! فلُيبحث عةش. 100/ 1) 

 :هاه احلكا ة عطيون في ا لوجوه)  : : فيصا بن ع  املنصور ــ رعاه اهلل، فيام كتبه إيل  ـ الفاضاقال األستاذ 

 املطبوعة. «فوادر أيب ز د »أ ا ليست عوجودة يف   .1

 هسرد لالي ا بالع. .2
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 : (347/ 4) «البدي  ف علم العربية »ف  ـ أيضًا ـ  هـ(424قال ابن األثة ) ت و .00

ولتبروا  ، و تكلدون بالياءبن أبو طالب،  و عىل خماف الةطق هبا، قالوا: عيلقد أثبتوا الوا )

بالواو، ،والربوا، وامل كوة، واحليوة ،وال لوة ،يف امل ح : ال لوة
(1)

 .( واللسظ بادل  

 

                                                                        

 ا.هاخر زعةش جدَّ  .3

رفران، بر  لران أبرو ز رد أسرنَّ أفا ت فجد  .0
عرن ادصردي  ولران  أبا ز د  روي عن ادصدي  د رام ق 

 ش وربام روب عةش. وهو قلي .ادصدي  جيلُّ 

حييا بن عدر هباا اللسظ أظةش غري عيروف. وامليروف حييا بن  يدر ت عدر اليدواين وعيسرع برن عدرر  .0

 الثسس .

  ح أن ُ سب  ملخالستش ملا هو أقوب عةش لكرمام السرراء الراي  أن هاا هسرد مل  ثبت  سيةًا عن أيب ز د، فما .1

 لر أن هاا يف الرسم ت الةطق، ودفش لو لان لغرة عريل ر  لكران لغرة قرر ش ولسررئ هبرا يف قرراءة 

ع  ورة )هبت  دا أيب هلب( عثمًا ولةّبش عليش اليلرامء املتسردعون و لرروه. وعثر  هراه املسرالة ت ختسرع 

 افت ع. .(  ال يوع ا ولثرة دورا

( ، ومل  رالر 312/ 11(،  و ) 334/ 14)  «هترا ب الكرامل »وهلام: ) أبو ز د، وادصردي ( هرارة يف          

ألدمها يف هراة اآلخر ضدن شيوخش أو هماعياه. ووجدُت عن شيوخ أيب ز رد: عبردامللع برن ُجرر ر، فرربام 

 ه ح  اتسم ر لو صحَّ ادثر ر واهلل أعلم ر .

و 94لكفباري ) ص «ف هة ادلباء »(، و101/ 12( و ) 149/ 14)  «هار خ بغداد »يف هرات ام أ ضًا: و ةظر 

 (.300/ 2للسيوط  )  «امل هر »(، وافظر: 141

 «عددة الطالب يف أفسا  أيب طالرب »( :   لر يف لتا  100/ 1)  «الااهيب امإدار ة »قال الكتاين يف  فائدة:

 عيل بن أيب طالب ُلتب هكاا: ) عيل بن أبيطالب(. أفش رأب عدة ع ال  بخط

دًا عن رسم : ال لوة، ال لوة، الربو، احليوة، وفحوهرا يف لترا :   (  1) رسرم امل رح  دراسرة  »فائدة: افظر بحثًا جموَّ

 (.213ر 211د. غافم قدوري احلدد ) ص  «لغو ة هارخيية
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ف كتـأ القـراءات، وأقـدم                  ومل أ(ـد هـذه القـراءة .«أ  هلـأ وَتـ أبويدا  ت  تب   »قرئ:  .02

  مصدر ذكرها ــ فيام بني يدح من املصادر ـ :

قال: حكاه ( 074) ص «هـ382خمترص ف شواذ القرآن من كتاب البدي  البن خالويه ت  »

 أبو معاذ.

 ! ومن (اء بعده نقله منه، لزخمرشحل «الكشاف » ثم

: مل لةراه، والتكةيرة فإن قلَت )  :(704/ 4) «الكشاف »هـ(  ف 737 قال الزخمشـرح ) ت 

 هكرعةف 

 :: فيش ثماثة أوجشقلُت 

بالكةية دون اتسم، فسد  كون الرج  عيروفا بالدمها، ولرالع  أن  كون ع ت راً  أحدها: 

ن جترب الكةية عىل اتسم، أو اتسم عىل الكةية عط  بيان، فلرام أر رد ه ر ريه بردعوة السروء وأ

برن   دا أبو هلب ، لام قير ، عريل :ن قرأو ل د  لع قراءة عَ  ،هبسع سدة لش،  لر ادش ر عن علديش

وعياو ة بن أبو سسيان، لئما  غري عةش يشء في ك  عىل الساع ، ولسليتة بن قاسم أعرري  ،أبو طالب

 .  ر  بالة ب ر اهلل عبدَ  :، واآلخرر  باجلرِّ  ر اهللعكة ابةان، ألدمها: عبد  

 ت  يرف إت هكاا.  ر  ة الدالبجرَّ  ر  ن بدكة رج   سال لش: عبد اهلللا

 أفش لان اسدش عبد الي ب، فيدل عةش إىل لةيتش.  والثاين:

 أفش ملا لان عن أه  الةار وعآلش إىل فار  ات هلب، وافست لالش لةيتش، فكان جرد راً  والثالث:

 .( الر هبابان  ُ 
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 1)  «لاشيتش عىل هسسري البيضراوي »هر( يف 1491) ت قال الشهاب اخلفا(ي احنفي /

أبو بالواو حلكا ة الرف  الاي هو أرشف ألوال اللسظ وأسربس ا، ولراا لروفظ  وقراءة ): ( 041

 (.واشت ر اتسم بش ،عليش

  التكةية قد هكون : ) (304/ 32) «عساهيح الغيب »ه هسسرييف  هـ(424قال الرا ح ) ت

وعياو رة برن  ،سال: عيل بن أبو طالربلام  ُ  «هبت  دا أبو هلب » : ، و ل ده قراءة عن قرأاسامً 

 (.أبو سسيان، فإن هلتء أسامؤهم لةاهم

  :(.043/ 00هـ( ) 874للسمني احلبي ) ت  «الدر املصون »وانظر 

 : (0840/ 4) «رشح الكافية الشافية »ف   هـ (484قال ابن مالك ) ت   .03

 وعةش قول ال اعر: ) ... 

 لتع عللت، وعلة  عوادي. * «صالٌح » لي  أفتف بر وأجبت قائ :

 لام  كون لو مل هدخ  عليش الباء. وهرلش عرفوعاً « صالح »أدخ  الباء عىل 

فمان بن أبرو  »  :أايني  و دكن أن  كون عن هاا عا لتب بواو يف خط ال حابة 

 «.فمان

 لافش قي : فمان ابن املسول فيش أبو فمان.

« ال رلوة»برالواو، لرام هسررأ  أن  سررأ باليراء، وإن لران عكتوبراً  سسنيواملختار فيش عةد املح

.« ال لوة»و  بادل ، وإن لافا عكتوبني بالواو هةبيً ا عىل أن املةطوق بش عةسلب عن واو 

وإ ا فسب إىل لرف أو غريه لكم هو للسظش دون عيةاه جاز أن حيكع، وجاز أن  يرف برام 

 ..( .هستضيش اليواع ..
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ــ ــدعل  ــرح ) ت  ق خال ـــ027األ ه                     «ر ح عررىل التوضرريحررشح الت رر»  :يف   (ه

 ( عىل قول ابن عالع فسال:  0/021) 

 ) وعةدي أفش  سرأ بالواو لوج ني: 

ألدمها: أن الغر  أفش حمك  وقراءهش بالياء هسوت  لع، بخرماف ال رماة وال لراة فرإ ام 

 غري حمكيتني. 

 كون وض  بالواو فيكون عن استيامل اتسم يف أول ألوالش. و لرع والثاين: أفش حيتد  أن 

 ت  غري(.

                  لروادث سرةة  يف (0/ 07« )البداية والنهايـة»ف  هـ( 884قال ابن كثة ) ت  .04

عسد جملن للي ود اخليرابرة، وأل عروا براداء اجل  رة   هر( : ) ويف هاا ال  ر ر ش ر شوال ر141) 

بوضر    عن الي ود، فالرضوا لتابا عي م   عدون أفش عن رسرول اهلل  أسوة أعثاهلم

اجل  ة عة م، فلام وق  عليش السس اء، هبيةوا أفش عكراو  عستير  ملرا فيرش عرن ادلسراي الرليكرة، 

والتوار خ املخبطة، واللحن السالش، ولاقس م عليش شيخ امإسمام ابن هيدية، وبني هلم خطراهم 

و ، فافرابوا إىل أداء اجل  رة، وخرافوا عرن أن  سرتياد علري م بالسرةني ولاهبم، وأفش ع ور عكا

 املاضية.

قلت: وقد وقست أفا عىل هاا الكتا ، فرأ ت فيش ش ادة سيد برن عيرا  عرام خيررب، وقرد 

هويف سيد قب   لع بةحو عن ثماث سةني، وش ادة عياو ة بن أيب سسيان، ومل  كن أسرلم إ   ا ، 

 .عن سةتني وإفام أسلم بيد  لع بةحو

؛ دن علم الةحرو وهاا حلن ت   در عن أعري امللعةني عيلوفيش: ولتب عيل بن أبو طالب،  

عسردا، و لرت عا جرب فيرش  إفام أسةد إليش عن طر ق أيب ادسود الدؤيل عةش، وقد ايت فيش ج ءا
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              لب ، وصرا«احلراوي»ر، وقرد  لرره يفرأ ام السايض املاوردي، ولبرار أصرحابةا يف  لرع الي ر

 انتهى .( يف لتابش، وغري والد، وبيةوا خطاه، وهلل احلدد واملةة.« ال اع » 

عرىل رر مل  ةس  عةش ع ح   فإن علياً : ) (77  )ص« فضائا القرآن»وقال ابن كثة أيضًا ف 

   را بخرط عريل  إ ال  عىل الوضر  اليرثامين،  سرال: وت غري  لع، ولكن قد هوجد ع رر عا قي 

  وهاا حلرن عرن الكرمام، وعريل  ، طالب  أبو لتبش عيل بن  ويف  لع فظر؛ فإن يف بيض ا 

  هو أول عن وضر  علرم الةحرو،  رر لام هو امل  ور عةشرر عن أبيد الةاس عن  لع؛ فإفش

وفي  ولرف، و لر أشياء ُأَخر متَّد ا أبرو ادسرود  أبو ادسود ظامل بن عدر الدؤيل، فيام رواه عةش 

حوه، وصار علامً بيد يوه ووضَّ  .(عستسماً  ه، ثم أخا الةاس عن أبع اتسود فوسَّ

ـ »ف  هـ( 847قال أبو حيان األندليس ) ت .05 ( 402/ 4) «َربـإرتشـاف الض 

) واملجد  عليش عن الرواة لكا ة الَيَلرم اسراًم ولةيرةً  ف باب احكاية: 
(1)

ولسبرًا يف لغرة احلجراز،  

   اتسم عطلسًا اساًم لان أو وصسًا أو عا لان... إلخ (. ولكع ادخسش أن عة م عن حيك

«عقود الزبر(د عـىل مسـند أمحـد »ف  هـ( 000قال السيوطي ) ت    .06
(2)

   (3 /

 .ـ .. دار اجليا ـ  (0444)  رقم (477ـ 473

قرال:  اً بكر قال: ت، قلت: ابرن عدرع عليَّر ادعوا يل بيض رفسائ  قلت: أبو) لد ث:  ]]  

 .(ت

(. ووج ش أن  سردر يف لاا وق  يف هاه الروا ة، رف  )أبو بكر( وف ب )عيلَّ  بو البقاء:قال أ

                                                                        

 (.114لل  دي ) ص «رشح اللد  »وافظر:   (  1)

ش: (: ) فإن شئ1/11ال السيوط  يف عسدعتش للكتا  ) ق (  2) ، وإن شرئت «عسود ال برجرد عرىل عسرةد أمحرد »ت فسدِّ

 وت هتسيَّد (.     «عسود ال برجد يف إعرا  احلد ث  »فُس : 
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 ادول: املدعو أبو بكر أو املطلو  أو هو، ويف الثاين: أدعو. افت ع.

.قد هواهرت ادخبار أن اسرم )أيب طالرب( لةيترش :«املستدرك»وقال احاكم ف 
 (1)

قرال 
(2)

 :

 ت شع فيش، ولتبش: عيل بن أبو طالب. ووجد بخط عيل بن أيب طالب الاي

و لر هاا اخلط، لان )عيل( أفضر  وأف رح عرن أن  لحرن،  وقال دمد بن (رير الطِبح:

ان ولماع ا، فتجير  عكر وإن لان لتبش لالع، فيبسع أن  كون، دن الير  هغس   لع يف لتابت ا

يرام(، وال روم وال ريام فتسلرب. ولرالع قررأ بيضر م: )احلر  الس اً الواو  اء، وعكان الياء واو

وال وام يف أشكال لالع لثرية، فسن أن ُجي  عكان الياء عن أيب واو. وقد فيلوا ألثر عن  لع، 

فكتبوا ال ماة وه  أل  بواو، ولاا ال لاة. وأعا الا ن قالوا إن  لع اسردش فخطرا، فرإن اسردش 

عبد عةاة. افت ع.
 (3)

 

ائ  بن لجر: عن حمدرد رسرول لو لتب الةب   :«الفائق »وقال الزخمرشح ف 

اهلل إىل امل اجر بن أبو أعية، هر  يف لال اجلر عىل لسظش يف لال الرف  دفرش اشرت ر برالع فجررب 

 جمرب املث  الاي ت  غرّي، ولالع قوهلم: عيل بن أبو طالب وعياو ة بن أبو سسيان. افت ع.

ادص ، دن أصر  )أ (:  إفام لتب بالواو عىل :«رشح اجلما »وقال أبو بكر بن طلحة، ف 

 وفظريه قولش هياىل: )الاي اؤمتن(. والسراءة فيش عىل غري اخلط.أبو، 

 قال: هاا ألسن عا رأ ت أن  ة ل عليش.

                                                                        

(، 0131( رقرم ) 299/ 0(، وط . التاصري  ) 0012( بيد لرد ث ) 111/ 3)  «املستدر  عىل ال حيحني »  (  1)

 .(0122( )91/ 1امن ) وط. املي

إلرامل هترا ب  »والةص عوجود يف  .«علوم احلد ث »، وت يف «عستدر  احلالم »مل أجده يف املطبوعات الثماث ل  (  2)

 . ( «اشدياتراهل »حر اجلالظ يف روبةحوه  لره عدرو بن ب( وقال عسبش: ) 331/ 9ملغلطاي )  «الكامل

      .  «عسود ال برجد »مل أجده ، وهاه ادقوال عن لتا   (  3)
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 .«رشح سيبويه »قال ابن خروف ف وقال: ولاا 

 قال: وقراءهش باخلسض عىل ادص .

امإضرافة، فسرالوا: ملرا  هكلم الةحاة يف رف  لةيرة أبيرش يف عوضر  وقال األستاذ أبو منصور:

 أجراها جمرب اسم والد. ت رساَمً جيل

«تذكرته »وقال ابن هشام ف 
(1)

ولتبش عريل برن أبرو طالرب، وعياو رة برن أبرو  :ن لتبعَ  :

 :سسيان، فسيش أقوال

، لرام تب عىل أص  تم الكلدة وت  ةطق بش، لو هكلرم برش إت باليراءعا ظ ر يل أفش لُ  أحدها: 

 ربو بالواو.لتبت: ال لوة، وال

أن الواو يف  لع ل و، وأن اآلخر طالب وأن الضدة والستحة والكرسة هسر  عرىل  والثاين:

سسيان وأبا عدرو بن  الياء، تختماط اد  بام بيده، ولوفش غري عضاف، و لع دن أبا طالب وأبا

 اليماء لين هلم اسم غري  لع. وعن قال: عبد عةاة وصخر وزبان فسد غلط.

و اً ش ت أص  للواو خطَّ أف والثالث:
(2)

، إفام ه  واو لتبرت بخرط امل رال ، قائدرة اً ت لسظ

 أي: يف لتا  امل ال . حكى ذلك ابن األنبارح:.  عةت بة عيرفة هير   الواو فظن أ ا واو

أفش عىل احلكا ة، فكان الرف  سابق يف ادسامء، وهاه  غلرب علي را الرفر  فكتبرت  والراب :

 .«عقود الزبر(د »انتهى من  .( ي  سال لش: أبو طالبعليش، أي: ال خص الا

                                                                        

هرر بتحسيرق: جرابر السررر ِّ  وهر  1030هر( يف عرام 111عن الكتب املسسودة، وقد طب  خمترصها  للتبَّاين ) ت  (  1)

 رسالتش املاجستري عن اجلاعية امإسماعية يف املد ةة الةبو ة.

     ة التالية.ومل أجد فيش  الةص أعماه، وفيش فس  آخر يف عوضوعش، سيايت يف ال سح        

ام عبداهلل بن سليم الرشيد ر ج اه اهلل ، وصحح ا هةا الدلتور: أبو بسَّ «عسود ال برجد »سسطت الواو عن عطبوعة  (  2)

     خري اجل اء ر .
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/ 0)  «الواف بالوفيات »ف  هـ( 844قال صالح الدين بن أيبك الصفدح ) ت  .07

 بالياء(. «أيب »، و لسظ بش  «طالب أبو عيل بن ») وبيض م  كتب  ( :30

يف إقطاعررش  ،ومجاعتــه لتمــيم بــن أوس الــدارح كتــاب النبــي  .08

 هرر( 133للةرو ري ) ت  « ا رة ادر  يف فةرون ادد  »يف  لام ويف آخره خنيامل  ور عةد امللر

(11 /141) : 

ر ،وعدر بن اخلطا  ،قحافة بوأعتيق ابن  :ش د)   بروأبرن  عريل :ولترب ،انوعثامن برن عسَّ

 .(طالب وش د
(1)

 

 برن أيب عيلأعري امللعةني   ِّ عن ُخ  أمحر مقطية أدَ  يفيف السةة التاسية عن اهلجرة ، وقد لتبش   

، وقد رآها بيض اليلامء ر لام سيايت ر يف عةت ر  السررن الثراعن اهلجرري، شبخطِّ  طالب 

مل  بق عة ا لام قي  إت : ) هلم وأعساهبم( ، ويف ال ةدوق الاي فيش هاا  ،قد  هبت عيامل احلروفو

                                                                        

      ،           (129)ص « جمدوعرة الوثرائق السياسرية للي رد الةبروي واخلمافرة الراشردة »افظر خترجيش عن لتب املرلرخني:   (  1)

قد فس  عرن خمطوطرة:             ووألسن، وا  ادلساي وأهسن،  فيش ( أطال100ر  103/ 1للكتَّاين )  «الااهيب امإدار ة »

هر( وأن ابن شالر قرد 110تبن شالر الكتب  ) ت  «عيون التوار خ »لل يخ : قو سم التوفيس عن  «سدط اآلل »

 شاهد الكتا  عةد الدار ني. 

للةرو ري) ت  « ا رة ادر  يف فةرون ادد  »( ، 11/ 11هرر(  ) 011تبن عسالر ) ت  «هار خ دع ق » ظر:واف        

رر 111/ 1هر( ر ط. امل ررر ة ر ) 109تبن فض  اهلل الُيدري ) ت  «عسالع ادب ار »(، 141/ 11هر( ) 133

] سريايت ع رورًا بيرد  (041/ 14)   هرر(110لل سدي) ت  «الوايف بالوفيات »،  ] سيايت ع ورًا بيد صسحات[( 110

 «ادفن اجللي  بتار خ السدس واخللير  »(، 124/ 13هر( ) 121للسلس ةدي ) ت  «صبح ادع ع »،  صسحات[

إعمام السائلني عن لتب سيد  »،  ] سيايت ع ورًا بيد صسحات[( 2/100هر( ) 921ديب اليدن اليليد  احلةبيل ) ت 

(،  121/ 1هرر( ) 911للد ار بكرري )ت  «هار خ اخلدين »( ، 103هر( ) ص903تبن طولون ) ت  «املرسلني

 (.299/ 3هر( ) 1400لةور الد ن عيل احللب  ) ت  «السرية احللبية »
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سر  برن املستسر  دعرر اهلل باهلل ، أبو املظسر  و املستةجد اليبَّايس: اخلليسة ُخ س  الكتا  ورقة في ا فَ 

حمدد
(1)

ر لام سريايت  ،فض  اهلل الُيدري هاعة: ابنُ  عيرفةً  املستةجد   ، رآه وعرف خطَّ للكتا  هبيئتش 

 ف ش ر .

،أعا الةظر لد ثيًا لإلقطاع
(2)

 .........................................................    

                                                                        

ادفرن  »( وعا سيايت عن حمسق لترا  012/ 24)  «سري أعمام الةبماء »هر(. افظر هراتش يف 011/ 0/ 1هويف )   (  1)

     . «اجللي 

ومل أجرد فيرش م عليش احلافظ ابن لجر اليسسماين يف ج ء لش خمطوط، عوجود يف ال بكة ، لافش عال لتحسيةش رر هكلَّ  (  2)

حث عن  لر ال  ود ر ، وتبن فرا  الرد ن الدع رس  لرمام طو ر  ضردن لترا  لرش عرن عسرةد متريم                  حم  الب

السضر  اليدريم   »( رر  ، والسيوط  أ ضًا لش ج ء بيةوان 102ر 101/ 1)  «الااهيب امإدار ة »ر أفاده الكتاين يف 

هرر( جر ء بيةروان:                910( ررر  ، وملحدرد برن أمحرد الغيطر  ) ت 1219/ 2)  «ل   الظةون »ر  «يف إقطاع متيم

شرارات  »(، وابرن اليرامد يف 01/ 3)  «الكوالرب السرائرة »رر  لرره الغر ي  يف  «السول السو م يف إقطاع متيم »

 ( ر .1/1)  «ادعمام »(، وال رليل يف 091/ 14)  «الاهب

علتسرع  »ف ررره يف  «بلردة اخللير  »عرن  لطفي بن دمد الزرية  :هذا ، وقد رأيت خترجيًا طيبًا للحديث كتبه الشيخ         

هةرا يف التخرر ر [ ، وهراا  ، و لر أن لش اهتامعًا باملوضوع ، وقسيسًا جل ء ابن لجر ] لاا حيير  إليرش «أه  احلد ث

 فص ختر ر لطس  أفسلش بتامعش للسائدة:

 :ألاد ث إقطاع متيم يف عي ان أه  احلد ث ] 

لرام حيلرو للربيض أن  ررراع متيم، أو امإفطراء رو ش الدراسة، الت كيع يف إقطروان، أو مما ستحترمل ُأرد عن هاا الية

أن ُأبنيِّ درجة هاه ادلاد رث التر  ورد في را  لرر امإعطراء، ، أو فسيش وعدم اتعااف بش، ولكن أردت  ررُ طلق 

ع عرن هراه الروا رات، ورفرض ودفر  عرا  تيرار  عة را، أو  ووض  ادعور يف ف اهبا، وقبول عا  دكن أن ُ د َّ

ةية، لةيرف فيام بيرد عرا  دكرن أن فسبلرش عرن ألكرام بةراء عرىل هراه  سًا بدسا ين أه  ال َّ   طدم اصطداعًا حمسَّ

 ث، وعا جيب رفضش وعواج تش عن هاه ادلكام، عرهضيًا يف البدا ة هلع اليبارة التر  أطلس را ابرن لجرر ادلاد

، وت فاف  ليث قال: جاءت ق ة هاه اليطية عن طرق  عتيددة  سيد جمدوع ا أنَّ للس ة أصمًا.  غري جازم 
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 فاقول وباهلل التوفيق:

اري صالب الس ة، وبيض ا عن طر رق أخيرش أو ابرن عدرش أيب  جاءت غالب ألاد ث امإقطاع عن طر ق متيم الدَّ

اري  ، بامإضافة إىل بيض املراسي  وادلاد ث املسطوعة لام سابني.هةد  الدَّ

امعة، وراشد بن سيد، وعكرعة عوىل ابن عباس.  أعا ألاد ث متيم فسد جاءت عن ُطرق؛ ابن سري ن، وس 

 :ضي   فيشهو أرجاها وأعثل ا عىل  وحديث ابن سةين عن متيم

( ، ورواه ابرن لجرر يف هراا اجلر ء عرن طر رق 1219رقرم ) 2/01« عيجدش الكبرري »الطَّرباين يف  :وقد أخرجش

، ولد ث الطرباين قال عن طر ق الطرباين أ ضاً  11/11 «هار خ دع ق »الطرباين، وأخرجش لالع ابن عسالر يف 

فة عن حيكم عىل احلد ث عن خمال إسرةاده فحسرب، : ورجالش ثسات، وهاه آ1/1« جمد  ال وائد»عةش اهليثد  يف 

إ  إنَّ ابن لجر  لر أنَّ هةا  افسطاعًا بني ابن سري ن ومتيم راوي احلرد ث، واسرتدل عرىل  لرع باسرتدتل عترني 

 وعوفق، سااه يف عوضيش عن هاا اجل ء.

سش ابن عيني لام يف  وهو رجٌ   وع   لع فما ُ سلَّم قولش: ورجالش ثسات، إ  إنَّ فيش ادشيث بن سّوار، ضييٌ ، ضيَّ

ارقطة  يف 01رقررم ) «الضرريساء »( ، والةَّسررائ  يف 3234رقررم ) 0/11لررش: « التررار خ » الضرريساء »( ، والرردَّ

طبيرة عواعرة، بر  إنَّ اهليثدر   113 «هسر ب الت را ب »( ، وضيسش ابن لجر لالع يف 110رقم ) «واملاولون

ش يف ألثر عن عوض  يف لت ابش، فسال عسب  لره حلد ث: رواه الطرباين يف ادوسط، وفيش أشريث برن فسسش قد ضيسَّ

ش ااعرة ن وقرال 2/13( ، وقال يف 1/230 ) «جمد  ال وائد »سوار، وهو ضيي   : وفيش أشيث بن سوار، ضيسَّ

ش أمحد وااعة.2/204يف   : ضيسَّ

ضيسًا عن خمال رواهش، و لع بضي  أشريث  وهباا  تبنيَّ أنَّ يف هاا احلد ث الاي ُ يدُّ عن أقوب ألاد ث املسالة

، واتفسطاع بني ابن سري ن ومتيم، ووجود والدة عن هاه اليلر  لسير  بران  ةر ل احلرد ث عرن درجرة  ار  بن سوَّ

 ال حة، وبالتايل اتلتجا  بش، فكي  بوجودمها عيًاف!

  أما طريق ِسامعة

 «هرار خ دع رق »وابرن عسرالر يف  ( ،131رقرم ) 211 «ادعوال »فسد رواها أبو ُعبيد الساسم بن سمام يف لتا  

بان يف 11/11 وقال: شيخ،  روي عرن عدرر برن  (،1/031 ) «الثسات »، وسامعة هاا شبش جم ول إ   لره ابن ل 

ة، روب عةش الثوري،و لره البخاري يف  ة، روب عةرش 0/210)  «التار خ الكبري »عرَّ ، وقال: سد  عةش عدرو بن عرَّ
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( وقال: سرديت أيب  سرول  لرع، سرالت 0/320 ) «اجلرح والتيد   »ولاا  لر ابن أيب لاهم الثوري، عةسط ، 

 أيب عةش فسال: شيخ لويف أرب لد ثش عستسياًم.

امعة عن طبسة شيوخ الثوري، ف و عىل هاا عن أهباع التابيني، لاا قرال ابرن لجرر عرن إسرةاد هراا احلرد ث،   وس 

 تش دلداث  يف ع د الةبوة لرام احلرال هةرا، فاحلرد ث عيضرٌ ، وامليضر  عرس  أو ُعيض ،وعثلش ت ُهسب  عةش روا

 ضيي  جدًا.

   أما حديث راشد بن سعد

( ، وزاد بيرد قولرش: ولرث را وأفباط را، 1411رقرم ) 2/024 «ادعروال »محيد بن زفجو ش يف لترا   :فاخرجش

 «هرار خ دع رق »الع ابن عسالر يف وهو عاو ، وأخرجش ل وبسرها: وإسةاده ضييٌ  جدًا، فيش اهليثم بن عدي،

ش غري والد عن اليلامء، فسرد  لرر الراهب  يف11/ 11 ،عرن 1/111   «عير ان اتعتردال »، واهليثم بن عدي لابَّ

البخاري أفَّش قال: لين بثسة لان  كا ، وعث  هاا السسول عن ابن عيني، وقال أبو داود: لراا ، وقرال الةَّسرائ  

 إسةاٌد ت ُ سرح بش. وغريه: عاو  احلد ث، ف اا

ح عةدي عدم سامعش، ب  عدم إدرالش لتديم، إ  إنَّ متياًم عات سةة أربيني ر عىل الراجح ر  ثمَّ إنَّ راشد بن سيد  اجَّ

                   افظرر ابرن لجرر  هرر )113هرر، وقير : سرةة 141يف فلسطني، وراشد بن سيد محيصٌّ عن أه  ال ام عات سرةة 

عاعرًا، وراشرد عر   لرع 13إىل  11( ، وعىل هاا فيكون السرق بني وفاهي ام عا بني 1/204 ) «بهسر ب الت ا  »

 ( عن أمحد بن لةبر  أفَّرش قرال: 00 ) «املراسي  »ع  ور بكثرة امإرسال لام  لر ابن لجر، وقد فس  ابن أيب لاهم 

رام أي  ( ، والتامل سامع راشد عن ثوبان أقوب عن )راشد بن سيد مل  سد  عن ثوبان التامل سامعش عرن متريم، د َّ

مل  1/111 «هتا ب الكرامل »راشد وثوبان شاعيان، وثوبان عات بيد متيم باربية عرش عاعًا، إضافة إىل أنَّ امل ّ ي يف 

( عر  أنَّ 1/391« هتا ب الكرامل »افظر:   الر راشد يف الة الرواة عن متيم، ومل  الر متياًم يف الة شيوخ راشد )

ن روب عن متيم ولو مل  ثبت لدحدد بن سري ن، و لر يف هراة راشد شيوخش الرا ن شرع يف سرامعش عرة م  لر ع

 لثوبان، هلاا للش أرب أنَّ راشد بن سيد مل  سد  عن ثوبان.

  أما حديث عكرمة

 « رقهرار خ دع »( ، وابن عسالر يف 112رقم ) 211 «ادعوال »أبو عبيد الساسم بن سمام يف لتا   :فسد أخرجش

، وفيش عّدة عل ؛ إ  إفَّش أوتً عرسٌ ، ليث إفَّش عن روا ة عكرعة، وعكرعة عن التَّابيني، فروا ترش حلادثرة يف 11/11
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ةد افسطاعاَ ً بني عكرعة وابرن   ع د الةب  دون أن ُ سةدها دلد ال حابة جييل ا عرسلة، ثمَّ إنَّ يف السَّ

« اليلر  »  لر  لع غري والد  عة م: عيل بن املد ة  ليث قرال يف جر ر، إ  إنَّ ابن جر ر مل  سد  عن عكرعة لام

عةد  لره دصحا  ابن عباس: سد  ابن جر ر عن طاووس وجماهد، ومل  لق عة م؛ جابر بن ز رد، وت عكرعرة، 

 وت سييد بن جبري.

للةَّظرر يف عراهرب  فس  احلد ث إ ًا افسطاع وإرسال، وهاا لسي  بتضيي  هاا السةد وطرح الثسة برش، دون احلاجرة

ع البلدة )  ( . بيت حلم رجال احلد ث، وع   لع فاحلد ث عن ليث املتن عةكٌر، إ  إفَّش سدَّ

   أما حديث أيب هندٍ 

( 2001رقم ) 0/11  « اآللاد واملثاين »، وابن أيب عاصم يف22/210 «امليجم الكبري »الطَّرباين يف  : فسد أخرجش

، وفيش قال سييد برن 11/10  « هار خ دع ق »وابن عسالر يف، «طبسات الكرببال »باختماف  سري، وابن سيد يف 

، عرن أيب  ه ز راد برن أيب هةرد  اد بن فائد، عن أبيش فائد بن ز اد، عن جدِّ اد بن فائد بن ز اد بن أيب هةد: لدثة  ز َّ ز َّ

.  هةد 

ي ، لام بنيَّ ابن لجر  لع لام سرااه أثةراء ال تحسيرق، وبيافرش أنَّ ابرن لبران لكرم عرىل وهاا إسةاٌد غا ة يف الضَّ

ألاد ثش بالبطمان، وبني أقوال اليلامء فيش، لام بنيَّ فكارة املتن، وخمالسترش للديرروف عةرد أهر  التروار خ والسرري، 

وبامإضافة إىل عاسطَّره ابن لجر عن لال هاا امإسةاد ورواهش فإنَّ سييدًا هاا ُ لر ضدن الوضاعني لام عةد سريط 

( ، وقال ابن لبان عن روا ة سييد هاا: فما أدري البلية فيش عةش أو عن أبيرش أو 120 ) «الك   احلثيث »اليجد  

 عن جده، دن أباه وجده ت يرف هلام روا ة.

فآفة احلد ث لين سييدًا فحسب، ب  أبوه وجده أ ضًا، بامإضافة إىل فكارة املتن أ ضًا، وقد أخطرا اهليثدر  فسلرب 

.اتسم وقال: فيش ز   اد بن سييد وهو عاو ، وال وا ؛ سييد بن ز اد لام عرَّ

ج عليها أصالً  عةردعا  (،211 ) «اخلررا  »، لالطر ق الت  رواها أبرو  وسر  يف وما بقي من طرٍق للحديث اليُعر 

 قال: أخربين شيٌخ عن قر ش عن ال هري أن عرص وال ام، ثم ساق ق ة إعطاء متيم.

ة هاه الروا ات الت  لو أردفا أن فست  د هبا عىل فضيلة أو رغيبة ملا أعكةةا إثباهتا بدثر  وبةاًء عىل  لع  تبني لةا قيد

ا عبارة هةس  الوض  واتختماق عن هراه الس رة، أعرا  هاه ادلاد ث، ولكة  ارهضيت عبارة ابن لجر فظرًا د َّ

ا هية  أدفع درجات امإثبات والتسليم هلا     تهى ختريج الشيخ: لطفي الزرية.ان.... [ . عن ليث امإثبات فإ َّ
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ابرن أيب عاصرم ) ت إت عةرد  هد يف هراا البحرث رفلم هرد فيش هاه ال ر ادة ر وهر  حمر  ال را

هار خ  »هر(  يف 011، وابن عسالر ) ت ( 2001( رقم ) 11/ 0)  «اآللاد واملثاين »يف هر( 211

وهرو عرن لرد ث أيب هةرد، وفي را: برن ( عن طر ق اخلطيب البغدادي، 11ر  11/10)  «دع ق

 ي  جدًا ر لام سبق يف آخر التخر ر.أيب...، وفي ا أ ضًا: أبو بكر بدل عتيق ر وامإسةاد ضي

، وابن عسرالر  (1411( رقم ) 024/ 2)  «ادعوال »يف  هر(201) ت وعةد ابن زفجو ش 

 : ) ولتب عيل (. لاا فسط دون  لر ال  ود.(11/ 11)  «هار خ دع ق »يف 

( 391/ 1ر قسيق سريِّد برن رجرب ر )  «ادعوال »وجاء عةد أيب عبيد الساسم بن سمام يف 

  در لتديم : أفا شاهد  لع.( عن عرس   عكرعة قول عُ 190رقم ) 

وعرا في را عرن لسرن  ،لطافت راأمهيت را ، وعر   احلد ثيرة يف غالب امل رادروعدم ورودها 

أن الكترا  ُلترب يف السرةة التاسرية  أ ضراً  مما  ستغر وغر ب،  الاهيب للخلساء الراشد ن أعرٌ 

عرىل  ر بًا ، فا ن خرتم الةبر  سةة وف   هسب لل جرة قب  وفاة الةب  

 الكتا  ف!

) أبرو( ، دررة برالواو فهيرددت قطاع   بش التواهر، لكن صيغ لتابة ال  ود فامإ وأعا هارخيياً 

، وعرة : لتب عيل.، وعرة بالياءوعرة ) بو( بدون أل 
 (1)

    دون  لر ال  ود.  

(: ) وقد لكرع امللرخرون 101/ 1)  «الااهيب امإدار ة »يف  هر(1312) ت  اينقال الكتَّ  

 لسظ امإقطاع عىل وجوه خمتلسة(.

                                                                        

) وعررن هتبرر  ف رروص (: 1/131)  «الااهيررب امإدار ررة »يف  هررر ( 1312الكتَّرراين ) تفائرردة: قررال  (  1)

، وجرد الكاهرب ُ سردِّ  فسسرش آخرهرا، ليلرش  كرون شراهدًا «طبسرات ابرن سريد »املكاهب الةبو رة املرالورة يف 

  (. عىل صدورها عةش 
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هرر( فرص امإقطراع عرن عةسروخة املسرتةد 912وملا فس  أبو اليدن جمري الد ن احلةبيل ) ت 

اليبايس، قال: ) ولي َّ هاا أصرح عرا قير  فيرش(. وقرد أورد احلررف باليراء: ) برن أيب قحافرة( و              

 تامعش ر) بن أيب طالب( ر لام سيايت ب

د  لع لام يف  تبرن شرالر الكتبر  ر  «عيون التروار خ »والا ن أوردوه بالواو، عة م عن ألَّ

ده بضبط احلروف لام فير  ابرن 101/ 1للكتاين )  «الااهيب امإدار ة »افظره يف  (، وعة م عن ألَّ

 ر سيايت بتامعش ر «عسالع ادب ار »فض  اهلل الُيدري يف 

  «سب  اهلردب والرشراد »هر( يف 902روده بالواو إت ال احل  ) ت ومل أجد عن علَّق عىل و

أيب حمدد عبداهلل بن حمدد برن  ( فإفش فسلش عن ابن فا  الد ن الدع س  عن سسري اخلمافة39/ 9) 

ال افي  البادرائ  احلسني
(1)

                املسرتةجد، قرال ال راحل  عسبرش: اخلليسرة الاي شاهد املةسوخ بيد   

 احلكا ة(. يف املوضيني عىل  «أبو ») 

ثالثـة عىل فرض صحة اإلقطا،، وصحة كتابة الشـهود، وصـحة وروده بـالرف ، فيحتمـا 

 :أمور

 الرف  عىل احلكا ة. .1

  ( عن هاا البحث: 0يف رقم )  سبق الةس لغة قر ش، لام أ ا  .2

ت هغرري أنَّ قر  رًا لافرت عن ادصدي ، عن حييع بن عدر: « فوادره» لكع أبو ز د يف 

 ، جتيلش عرفوعًا يف ل  وجش، عن الرف  واجلر والة ب(.اد  يف الكةية

                                                                        

/ 11لل ررسدي )   «الرروايف بالوفيررات »هررر يف بغررداد. هةظررر هراتررش يف: 100هررر ، وهررويف سررةة 090ولررد سررةة   (  1)

  (.109/ 1تبن السبك  )  «طبسات ال افيية الكربب »(، 313
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أ ا هكتب بالواو ، وُهلسظ بحسب عوقي ا امإعرايب. ف   يف هاا املوض  لتابرة تفطسرًا،  .3

 عث  : ال ماة وال لاة = ال لوة و ال لوة.

ر واليلرم  لام فسلش بيض مف   بالياء،  ت، ولو ثبتمل هثبتلتابة ال  ود أن وأجدين أعي  إىل 

 .عةد اهلل هياىل ر 

 وإلى صورة بعض المصادر:
 هرر(109 تبن فض  اهلل الُيَدري ) ت «عسالع ادب ار يف ممالع ادع ار »عن   .1

 ( 1302ر ط. املرص ة يف عام)(.110ر 1/111)   هر 

قسيق: جراللني سروبلش،  هر( 110لل سدي ) ت  «الوايف بالوفيات »عن  .2

 (.041/ 14هر ) 1011رة ر ط. الثافية ، وعيل َعاَم 

                              ديب الرريدن اليليدرر  احلةرربيل  «ادفررن اجلليرر  بتررار خ السرردس واخلليرر  »عررن  .3

ر 2/100)  قسيق: حمدود عودة الكيابةة ر ط. عكتبة دفد ن ر   هر(921) ت 

101).   
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.(402ـ  478/ 4)  «ملة ل،ة العرب العراقية »(اء ف   .09
 (1)

 

 عن زفجان )بماد إ ران( ال يخ م. ع. ز:

 ا التاس  عن هراه السرةة: أن اخل  ةرة امللكيرة يف إ رران هتضردن ئ لرت جملة املرشد يف ج 

لخ برالواو عرىل إ. .  )لتبش عيل ابن )أبو طالب(. فسخة دعاء بخط عيل )عم( وعكتو  يف آخرها:

 .شع يف فسبة الكتا  إىل امإعام  فيياي البالث ،خماف الساعدة امل  ورة

                درري يف لترا  وهو أن ابن فضر  اهلل اليُ  ،     هاا ال ع بيض امإزالة ولكن هةا  أعراً  

سةة هسر  عرن خوهش يف إالرسول الاي لتبش لتديم الداري و الر فسخة لتا   «عسالع ادب ار »

وبخطش  سول يف آخره عا هراا  ،يف قطية أدم عن خ  ادعري ،رفش عن غ وة هبو ربيد عة  ،اهلجرة

ش د عتيق بن أبو قحافة، وعدرر برن اخلطرا ،  ) : (1: 110راج  لتا  املسالع  ف ش بحرفش )

 وعثامن بن عسان، ولتب عيل بن بو طالب وش د(.

ثم )قحافة( و )بو طالرب( براء  رر( أل  وباء وواو أبو قحافة : و ) «املسالع »قال صالب 

 ثم )طالب(. ولين يف )بو( أل . برني  لرع لييررف. و )لترب( يف  لرر عريل  رروواو 

 هرا.عسدعة، و )ش د( علخرة. بني  لع أ ضا لييرف. 

 122إىل  111ص 13يف شان هاا الكتا  يف اجل ء  لماعاً  «صبح ادع ع»وأورد صالب 

 ف ةطبق استيامل للدة )أبو( بالواو يف عوض  )أيب( بالياء أم ت عن طبية عرص، ف  

                                                                        

يل، بطرس بن جربائي   وسر  ،  جملة ش ر ة أدبية علدية هارخيية  (  1) ع  تاس عاري ادلياوي الَكر  س 
صالب اعتيازها: َأف 

اآلدا ، اليراقيرة. ط.عطبيرة  الةرارش: وزارة ادعرمام.املسلول: لراظم الردجييل ، وعد رهاهر(1311 تعّواد )

 ( جملدات.9، يف ) بغداد
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 وه  جيوز لاف اهلد ة عن )أبو( يف بيض ادليانف 

لان بيض ادقدعني  يتربون الكةية عتدام لليلم، أو أن شرئت فسر : لرافوا  يتربو را  قلنا:

 كرون اجلر ءان جر ءاً عن أص  الكلدة ت  ةسع عةش، ف و يف فظرهم للدة والدة ت غرري، في ج ءاً 

 ت ج ء ن.  والداً 

 م رج . ب  علَ  ،وهاا دن املسدع بلسظ   بش الكةية هو لين بكةية عىل احلسيسة

تشرت اره بالكةيرة أي باسرم صرورهش صرورة  .إىل امل اجر بن أبو أعيرة( وعةش يف احلد ث: )

 لكةش لين هبا، إ  مل  كن لش اسم آخر عيروف وهلاا مل جير.  ،الكةية

يف فحو آخر عستدر  عادة أبرو(  «ها  اليروس»راج   لع السول: عيل بن أبو طالب. )ولا

 .تبن ادثري« الة ا ة»و

د را الروا رة  ؛ف ح عن قوهلم عريل برن أيب طالربأالب عيل بن أبو ط :وعليش  كون قولةا 

 السدعع والس حع.

وهةا  رأي آخر
(1)

)أبو( لافوا ت  يربون لسظ أن عن الير  أفاساً  :وهو ،
 (2)

فدرة م عرن  ،

                                                                        

، وصوَّ  د. عبداهلل الرشيد ر وفسش اهلل ر   هاه اليبرارة بسولرش: ) ويف رأي آخرر «املجلة اليراقية »تزال الةس  عن    (  1)

)..   أنَّ

              «الترالرة احلددوفيرة »(، و2/012)  «اليسرد »ويف  : )عبداهلل بن سليم الرشيد ر ألسن اهلل إليش ر  بسولرشعلَّق د.    (  2)

، وفسر  ابرن «ولو رضبش بابا ُقبرين »( خرب أيب لةيسة إ   ُوص  باللّحان، ولان عن لماعش قولش لسائ :  1/211) 

أفش مل  لحن وقالوا: اسم اجلب  لراا، ولرين بكةيرة، وروي أن عطراء الَترَّ قوم ديب لةيسة وزعدوا  »محدون أفش : 

أبرا  »لاا  سول، ولاا  ابن عباس...وحيتجون بلغة بلحارث برن ليرب... وادلسرن يف هراا أن  كرون قروهلم 

  . أ.هر.  وابن محردون فاقر«اساًم للجب ، ولين بكةية فما  غريَّ بتغيري اليواع  فيش، و  ري لاتسم الوالد «قبين

 افت ع . عن غريه، ومل أراج  خترجيات املحسسني. فلُيةظر (. 
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، ( عريل برن أبرو طالرب)  و(، إىل امل اجر بن أبو أعية: ) . وعن  لع روا ة  بسيش ب ورة الرف  أبداً 

وعةش السول املراثور عرن أيب لةيسرة: )ولرو قتلرش بابرا  ،وعة م عن لان  بسيش عىل لالة الة ب أبداً 

ف ردوا أو ،دل  يف ادصول الثماثة  ادسامء اخلدسة باير  و لع عىل لغة عن  ُ  ،قبين( بالة ب

 عىل  لع:

 .اهارقد بلغا يف املجد غا ت * اها را أبراها وأبرإن أب

 وه  لغة الكوفيني، وأبو لةيسة عن أه  الكوفة.

                                                                        

  (.013/ 0)  «وفيات ادعيان »، ووجدت امإلالة إىل  «التالرة احلددوفية »راجيت عطبوعة  قلت:

افًا، ومل أجرد هيليسرًا عرن املحسسرني، يف امإلالرة  «اليسد »وأعا يف  فورد يف با  اللحن، و لر أن أبا لةيسة لان لرحَّ

 ( بتحسيق: الير ان.211/ 2امل ار إلي ا وه  عن طبية: أمحد أعني، وال  ن ، وادبياري؛ ولاا الطبية ادخرب ) 

لل جراج                           «جمرالن اليلرامء »وص  أبو عدررو برن اليرماء أبرا لةيسرة يف عبارهرش هراه براللحن الب ر ، لرام يف 

 (.114( جملن ) 111هر( ) ص311) ت 

 ر قول أيب لةيسة، وعا قي  يف إثباهش أو فسيش أو هوجي ش:وافظ

(،                  1044رقرم ) (1/ 2لل رجري )« هرهيب ادعرايل اخلديسرية »(، 019، 000/ 10) للخطيب« هار خ بغداد » 

 وتليراق «عيجرم البلردان »، (11/ 1) لكفباري «امإف اف يف عسائ  اخلماف »،  (011 )ص للغ ايل «املةخول »

رقال بيد هوجيش: )  (11/ 1) ة الغر برة املج ولرة، واهلل ا َّ ف اا التجا  ديب لةيسة، إن لان ق رد هراه اللغرة ال َّ

 (11/ 2) هر(104تبن الوز ر اليامين ) ت « اليواصم والسواصم »، و(131/ 0) للسسط  «إفباه الرواة »و .(أعلم

ر سة ررفة واملسرجد احلررام واملد ةرة ال ررهار خ عكة امل ر »و،  (312/ 1« )الرو  الباسم »وخمت رره :  ر ع م ر 

ر و لرر أفرش جيروز بطر رق احلكا رة ر ،                            (190  صهرر( )100تبن الضياء السرريش احلةسر  ) ت « والسرب الرش  

ةَة الثسس  احللب « لسان احلكام »، (1/190) لليية « ملساصد الةحو ةا »و  ح     .(391 )ص هر( 112) ت  ابن ال ِّ
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ع، بضرم ُبرألات ت باحلروف. فسد قالوا: هراا وعة م عن لان  ير  ادسامء اخلدسة باحلر

 الباء. 

 قال ال اعر:

 .ابن عم حمدد  عال   ل َّ  عما * حمدداً  ع اددفع وأنب  أسوب 
(1)

 

 .ساملاً  وايش أبوان اياً  ،وعىل هاا هكون هثةيتش أبان ت أبوان

ع عىل كَ ةع ُق هو عىل سبي  احلكا ة. وادعمام والكُ  (أبو طالب) أن قولع  :رأي ثالث مَّ وثَ 

 ظ هبا. لسَّ تَ أو عىل عا  ُ  ،بروَ عا هُ 

 عن طبية ليدن: (  100ص) احلكا ة  وعليش قول ابن اتفباري يف با 

 ه  جيوز احلكا ة يف غري اتسم اليلم والكةيةف  )

ر :اختلسرت اليرر  يف  لرع :قي  ن اليرر  عرن جيير  احلكا رة يف امليرارف لل را دون فد 

 الةكرات. 

 قال ال اعر:

 .فسلت ل يدح افتجي  بماتً *   ةتجيون غيثاً  سديت الةاُس 

، ، فحكع اتسم عرفوعاً  سول: الةاس  ةتجيون غيثاً  سد  قائماً فسال: الةاس، بالرف ، لافش  

  . د  لام ُس 

 وعن الير  عن جيي  احلكا ة يف امليرفة والةكرة.

                                                                        

/ 1) «الترا ي  والتكدير  »ه حيح البيت عن ادستا  الساض : في   املة ور ر ج اه اهلل خرريًا ر ، وألرال إىل    (  1)

111).   
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 وعن  لع قول بيض م، وقد قي  لش: )عةدي مترهان(. فسال. )دعة  عن مترهان(. 

 راده.افت ع املس ود عن إ  ...وأعا أه  احلجاز فيخ و ا باتسم اليلم والكةية 

 فافت هرب عن هاا البسط أن قوهلم: )عيل بن أبو طالب( صحيح ت غبار عليش. 

 ف ح عن غريه.أوربام لان 

أبو( ف و عيروف أ ضا عةد بيض م عىل لغرة لافرت هلرم،  أعا لاف اهلد ة عن أول للدة )

يف صردر   م لافوا  تجةبون اهلدر  ليرثام لرانألسةة بيض م إىل ع دفا هاا. وه : وت ه ال عىل أ

 جوابش. ىل آخرإ ....الكلدة أو قلب ا أو عج ها

           ( رقـم 0 /444)  هــ(348البـن أيب حـاتم ) ت « علـا احـديث» (ـاء ف    .21

و رن أبر: َعر رررأي لوالده: أيب لاهم، وأيب زرعة الرراز ني  ررفسلت هلام ) قال ابن أيب لاهم الرازي: : (44) 

 ف هاشم هاا

   ...(  بن لثري املك ، ولين هو:  أبو هاشم الرعاينقال أيب: هو إسامعي

علَّق حمسسو الكتا 
(1)

 ) أبو( بسوهلم: عىل لسظة 

                                                                        

 الةسخة املطبوعة بتحسيق ااعة عن البالثني، بإرشاف ال يخ د. سيد احلديِّد،  ود. خالد اجلر يس.   (  1)

دعرة الرةص، وقرد زان املجدوعرة عتخ  رون وش اد          ة لق: هاا الكتا  أراه أفدو جرًا حيتراب يف التحسيرق وخ 

 عبدعون يف اللغة اليربية ر ج اهم اهلل خري اجل اء ر .

ديب السضر  جيسرر،  «اآلدا  »ولئن لان هاا الكتا  ر فيام أراه ر أفدو جًا  عن لتب اليلوم الرشعية، فإن لترا :         

هر( بتحسيق: د. عبدالرمحن السييد ، هو  ادفدرو   اآلخرر عرن لترب اللغرة اليربيرة= 122مافة ) ت شدن اخل

 ادد .  
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؛ دفرش « أبرا»لاا يف اي  الةسخ، وهو عن ادسامء الستة؛ فكران لسرش أن  كرون برادل   ]

 لش وجوه عن اليربية: رر عىل عا يف الةسخ  رر ؛ لكن لتبش بالواو « لين»عة و  خربا لر 

الاي وض  عليش  ررادول: أفش عة و  بادل ، لكةش لتب بالواو عىل لكا ة أص  التكةية 

وعن هاا البا : عا صرح عرة م عرن  ررلام هةا  ررو لع فيدن اشت ر بكةيتش  رراتسم، وهو الرف  

و هبت  دا أبر) :، وفحومها. و   د لش قراءة« عياو ة بن أبو سسيان»، و « عيل بن أبو طالب»لتابة: 

 .[ 1]املسد:  (هلب وهب

، ولتب بالواو عىل احلكا ة، لكة ا هةا لكا ة الرفر  يف قرول والثاين: أن ف بش بادل  أ ضاً 

، وليست لكا ة أص  التكةيرة الراي وضر  عليرش  ف«عن أبو هاشم هاا»ابن أيب لاهم يف سلالش: 

 اتسم، لام يف الوجش ادول.

 ، وإن لان يف عوض  ف ب لام بيةا.وخطاً  ظاً بالواو لس« أبو»ويف ها ن الوج ني:  كون 

 « اد »والوجش الثالث: أفش عة و  بادل ؛ لكةش لتب بالواو عرىل ادصر  يف تم للدرة 

هةا برالواو لكرن « أبو هاشم»وهاا يف اخلط والكتابة ت يف الةطق واللسظ؛ فيكتب  رروهو الواو  رر

وفحوها هكاا بالواو، وت هةطرق « الربو»و « ةال لو»و « ال لوة» ةطق بادل ، وفظريه: لتابت م 

 إت بادل .

هاو ر  ع رك  »( ، و3لاشية ال يخ أمحد شالر رقم ر 19لل افي  )ص «الرسالة»وافظر: 

هسسررري »( ، و10 ررر1/10ري )رلل خم رر «السررائق»( ، و201 ررر201تبررن قتيبررة )ص «السرررآن

 «فرتح البراري»)سرورة املسرد( ، و «روح امليراين»تبن عرادل احلةربيل، و  «اللبا »، و«الك اف

( ، 110 ر 11/110( ، )9/001( ، )1/01( ، )0/093) «عرقاة املسراهيح»( ، و34 -0/29)

 «الااهيرب امإدار رة»( ، و1/39) «الروايف بالوفيرات»( ، و391 ر 12/390) «هار خ دع ق»و
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تبرن  «اليلر  »افت ع لمام حمسس   [ .   (200 ر3/203) «عسود ال برجد»( ، و100 ر1/101)

 أيب لاهم.

ف كتابـه                  هــ(0444دمد محيد اهلل احيدر آبـادح اهلنـدح )ت أورد الشيخ :   .20

 التر بيرض الة روص  (34)ص « مموعة الوثائق السياسية للعهد النبوح واخلالفـة الراشـدة» 

هرر( 1301ش ر حمرم ) سةة ُ لرت هةا، ثم قال: ) وفوق  لع للش أين ملا لةت يف املد ةة املةورة يف 

«.  أفا عيل برن أبرو طالرب» ل   يف املد ةة املةورة : وجدت يف الكتابة السد دة الت  يف جةويب جب  َس 

.(1)سيدفا عيل  وقد هكون هاه الكتابة عن خطِّ 
فيةتر عن هاا أن يف السرن ادول لل جرة   

يف « عيل برن أبرو طالرب » :الةاس عثماً وقال  ،يد  بيض ادعمام املرلبة لا ا أعمام عسردةقد استُ 

وصرار الةسلرة املتراخرون حيسربوفش عرن  ،وفسيش الةاس عىل عر ال عان ،ادلوال الثماث لإلعرا 

 أغماط الكاهب و  ححوفش عىل السواعد الراهةة.

التر  ت هتغرري يف خمتلر  « بليةررب »و ،«برو سرييد »و ،«بلحرارث » :ولةالر أ ضرا أعثرال 

 امإعرا .

                                                                        

، وأ ضا البحث املس   الاي فرشفاه عن 32راج  ال ورة الت  وضيةاها عىل ال سحة ]  علَّق امللل  هةا بسولش:  (  1)

م وراج  أ ضا لتابة عدر الساروق التر   1939ألتوبر  )ليدر آباد(« إسماعع للجر»هاه الكتابة وغريها يف جملة 

عن جمدوعتةا هاه. ]ز ادة الطبية الثالثة: ليحراف  343يف املكان بييةش والت  فرشفا صورهتا بإزاء الوثيسة   وجدت

هاه السسرة لل ا عن املسدعة، ف   س و عة . ولام فرشت قب  هاا، أن بياين هراا لران عبةيرا عرىل أسراس ال رورة 

، وأن  «عريل برن أيب طالرب»ولكن ملا زرت املح  عرة أخرب بيد عردة سرةني رأ رت أن يف الكتابرة وهوغرافية. الس

 الت و ر لان قد غريه الضوء عةد ال  ارة ادوىل[ .
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دغراضر م الةسسرافية  ؛وق هاا أعثلة زاد في ا الةاس للرامت عرىل الرةص ادصريلِّ وهةا  ف

أخررب  وأطامع م الساسدة مما ت خيسع عىل البالث يف بيض ادليران، وإن لران   ريب أليافراً 

 عيرفة امللحق عن امللحق بش( .

 موسى إىل ُعمر  !!أبو ِمن  .22

 «فتوح البلـدان »و، (342/ 02) «أنساب األرشاف »هـ( ف : 480أخرج: البالذرح ) ت 

 ، قال: (338)ص 

لدثةا شيبان بن أيب شيبة اآلجري
(1)

ثةا أبو همال الراسب قال: لد،  
(2)

ثةا حييرع قال: لرد ،

بن أيب لثري
(3)

ديب عوسع لاهباً  أنَّ  
(4)

فكترب إليرش  .«ن أبرو عوسرعع   »لتب إىل عدر بن اخلطا :  

                                                                        

، فلي َّ اآلجري ه حي .  (  1)  لاا ، وهو ادُُبيلِّ

وخ أيب شيبة احلبط  ادبيل، صدوق هيم، ورُ         ع  بالسدر، قال أبو لاهم: اضطر الةراس إليرش أخرريًا.            وهو شيبان بن فرُّ

 (    343) ص  «هسر ب الت ا ب »

 (.   011) ص «هسر ب الت ا ب »حمدد بن ُسَليم أبو همال الراسب ،  صدوق، فيش لني.  (  2)

ر . ) ت  (  3) هسر رب  »قير  قبر   لرع. هرر( و132الطائ  عوتهم، أبو فرص اليامع ، ثسة ، ثبت، لكةش  ردلِّن وُ رس 

 (.  121) ص  «الت ا ب

 لر البخاري وأبو لاهم وأبو زرعة وغريهم: أفش  مل  در  ألدًا عن ال حابة إت أفن برن عالرع فإفرش رآه رؤ رة ومل         

(: مل  سرد  092/ 1)  «الثسات »(. قال ابن لبان يف 114( ) 299لليمائ  ) ص  «جاع  التح ي  » سد  عةش. 

 وت عن صحايب شيئًا.    عن أفن 

( رر أفش ُل ني بن عالع اخلَ خاش، وهرو ابرن أيب احلُررِّ ، أبرو 2/211للجالظ )  «والتبنيُّ البيان  »ُ لر رر لام يف  (  0)

 (.241) ص  «هسر ب الت ا ب »الَسُلوص اليةربي التديد ، ثسة، عد   لُيدر ثم عاش إىل قر  التسيني. 

 (.  301/ 1تبن خلِّكان )  «ادعيانوفيات  »وافظر:           
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 .«واع لش عن عدلع ،بع سوطاً فارض  لاه ،إ ا أها  لتايب هاا »:  عدر

 :(342/ 02« )أنساب األرشاف »وقال أيضًا ف 

لدثةا اليباس بن الوليد
(1)

ثةا عيتدر بن سرليامنقال: لد، 
(2)

عبرد امللرع برن  فراأفبا ، قرال

خالد
(3)

عن عطر الوراق ،
(4)

أبا عوسع أنَّ  
(5)

، فكترب فلحن فيش الكاهب لرفاً  لتب إىل عدر لتاباً  

                                                                        

: ) مل  ثبت أن هراا هرو اتسرم، بسولش «التبنيُّ  »علَّق أ. د. أبو بسام ، عبداهلل بن سليم الرشيد ر سلدش اهلل ر عىل  لسظ         

ل، وإن لان هارون قد أملح إىل يشء عن هاا، وعىل افاا  أفش ثبت، فالبالث اليوم حيي  إىل لتا  عطبروع عترداو

   ، فحيةاا  خيتل  السول (.«التبنّي  »ت حيق لش أن  غري يف اسدش، أعا إن ُطب  عن بيد بلسظ 

       (.329) ص  «هسر ب الت ا ب »هر(. 231ابن فرص الةريس، ثسة، ) ت (  1)

َسي . ثسة، ) ت (  2) ب: الطُّ    (.   019) ص «هسر ب الت ا ب »هر(. 111التيد  ، أبو حمدد البرصي،  لسَّ

        «هوضريح امل رتبش »(، وابن فا  الد ن يف 11/ 3)  «امإلامل »اخلُل د  ، روب عةش عيتدر.  لر  لع ابن عالوت يف (  3)

 (، ومل أجد فيش لماعًا.004/ 3) 

 » وحيتد  أفش : عبدامللع بن أيب ايلة فإفش عن شيوخ عيتدرر، قرال عةرش أبرو لراهم: جم رول. و لرره ابرن لبران يف        

 ر عىل عادهش يف هوثيق املجاهي  ر ، وقال ابن لجر: جم ول.     «الثسات

 (.390) ص «هسر ب الت ا ب »(، 143/ 1تبن لبان )  «الثسات »(، 0/300)  «اجلرح والتيد   »         

اق، أبو رجاء السل د  عوتهم اخلراساين، سكن البرصة، صردوق لثرري اخل (  0) اَمن الورَّ طرا، ولد ثرش عرن َعَطر بن ط  

 (. 013) ص  «هسر ب الت ا ب »هر( . 129هر( وقي : ) ت 120عطاء ضيي . ) ت 

 (. 03/ 21)  «هتا ب الكامل »مل  سد  عن أفن بن عالع شيئًا.        

( [ ،  مل  سد  عةرش عطرر الروراق، 211/ 1)  «امإصابة »هر أو فحوها  ] افظر: 92هويف سةة  فإ ا لان أفن        

 هر( أوضح. 04عدم إدرالش ديب عوسع ادشيري ) ت  فإن

 ولاا لاهب أيب عوسع : ل ني بن عالع ر لام سبق ر هويف قر بًا عن التسيني. فامإسةاد عةسط .                

هرر 04ع  ور باسدش ولةيتش عيرًا ) ت   ال حايب اجللي  عبداهلل بن قين بن ُسليم، أبو عوسع ادشيري  (  0)

 (.   111/ 0تبن لجر )  «امإصابة »(.  أو فحوها
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   .لةيساً  ، واختا لاهباً لد لاهبع سوطاً أن اج :إليش عدر

أخبـار  »هــ( ف 324) ت  وقال أبو بكر دمد بن خلف بن حيـان الضـبي امللقـأ بوكيـ 

 :(474/ 0) « القضاة

بن ُعَدر بن بكري لدثةا أمحد
(1)

أيب لدثةاقال: ، 
(2)

، عن اهليثم بن عدي
(3)

عن 
(4)

جر رر برن  

لازم
(5)

دَران اجلَ ن ، ع
ينوأيب ع 

(6)
 ،أيب عوسع: إن لاهبع الاي لترب إيل حلرن إىلَدر لتب : أن عُ 

 فارضبش سوطًا.

 دة احلرد ثرا لماعرًا دئردر رد فيرمل أجده راا ، وأمحد ووالرثم لرضيي  جدًا، اهلي ،

                                                                        

ر برن عرىل روف ر ،وادصرديع ،عا  أبا عبيدة عيدرر برن املثةرع التيدرعابن عاهان الةحوي ، عت در لإلقراء ،  (  1)

 .(120/ 1) للسسط  «إفباه الرواة ». اجل ضدع

عرن لتبرش، حيتدر  أفرش املراجم لرش يف           عدر بن بكري بن عاهان البغدادي الةحوي، عن شيوخ ابن أيب الدفيا يف عدد  (  2)

 َقراَل  راقوت: َلران فحو راً ، عدر بن بكري، َصالب احلسن بن س   ( : ) 1129رقم )  (211/ 2« )بغية الوعاة »

سراء فاسباً  ، راو ةً أخبار اً  آن »، عد  َلُش ال  ُسر   ( . «د ام يف الغ واتا »  لتا  ، وصةَّ «َعَياين ال 

ن  «عاهان »ُر   ل            َا ع   (.023، 210/ 2(، )14/ 1)  «أخبار السضاة »يف َفَسب ش ُأخ 

ابن عبدالرمحن بن ز د، أبو عبدالرمحن الطائ ، قال ابن عيني: لويف ، لين بثسة، لراا .  وقرال البخراري: لرين  (  3)

د ة : هرو أوثرق عرن الواقردي، بثسة، لان  كا . وقال أبو لاهم: عاو  احلد ث، حملش حم  الواقدي. قال ابن امل

 (.    11/ 0) «عي ان اتعتدال »(، 10/ 9)  «اجلرح والتيد   »هر( .  ةظر:  241وت أرضاه يف شئ. ) ت

 يف املطبوعة ) بن جر ر( ، وهو ه حي .     (  0)

ث عن لسظش ) (  0) بيردعا اخرتلط، هرر( 114ابن ز د ادزدي، ثسة، لكن يف لد ثش عن قتادة ضي ، ولش أوهام إن لدَّ

ث يف لال اختماطش.         (.  111) ص  «هسر ب التسر ب »لكن مل حيدِّ

درران اجلَرروين البرصري، ع ر ور  «اجلرين »ه حَّ  يف املطبوعة إىل  (  1) ، وهو عبدامللع برن لبيرب ادزدي، أبرو ع 

  (.       390) ص  «هسر ب الت ا ب »هر ، وقي  : بيدها ( . 121بكةيتش، ثسة. ) ت 
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 وهو عرس .

 (47رقم ) (47/ 0) «إيضاح الوقف واالبتداء »ف  هـ(347قال أبو بكر األنبارح ) ت 

يضلدثةا إسامعي  بن إسحاق السا
(1)

ر  يةر  ابرن لرر  ر قال: لدثةا سرليامن 
(2)

، قرال:  

لدثةا أبو همال
(3)

قال: لدثة  رج  عن باهلة 
(4)

          لاهرب أيب عوسرع لترب إىل عدرر فكترب: أنَّ  

 «.واع لش عن عدلع ،إ ا أها  لتايب هاا فاجلده سوًطا »فكتب إليش عدر: « ن أبو عوسعع   »

 ةش وبني أيب عوسع ادشيريفيش ج الة الباهيل، واتفسطاع بي. 

 

 (4/774 ) «همعجمـ »، وابن األعرايب ف (474/ 0) «أخبار القضاة »وقال وكي  أيضًا ف 

 (: 0844رقم ) 

يور  الدُّ  حمددن اليباس ب لدثةا  
(5)

و غسانأب لدثةاقال:  ،
(6)

السرمام عبد لدثةاقال:  ،
(7)

 ،

                                                                        

 (.   339/ 13)  «سري أعمام الةبماء »هر(. افظر هراتش يف: 212البرصي قايض بغداد، ثسة ، لافظ، ) ت  (  1)

 (.  210) ص  «هسر ب الت ا ب »هر(. 220ادزدي الواشح  البرصي ، قايض عكة، ثسة ، إعام، لافظ ، ) ت (  2)

   الراسب ، صدوق، فيش ل ني. سبق يف امإسةاد ادول.   (  3)

 مل  تبنيَّ يل.     (  0)

 (.   329) ص «هسر ب الت ا ب »هر(. 211أبو السض  البغدادي، خوارزع  ادص ، ثسة، لافظ، ) ت   (  0)

هسر رب  »هرر(. 211عالع بن إسامعي  الة دي، أبو غسان الكويف، ثسرة ، عرتسن، صرحيح الكترا ، عابرد. ) ت  (  1)

( 91/ 21)  «هتا ب الكامل »ر وليلش ه حي  ر ، ويف  «التسر ب »عة (. لاا وفاهش يف عطبو000) ص  «الت ا ب

 هر ( ، ومل  الر غريه .   219عن عدد عن ادئدة: هويف ) سةة 

 91هر( ولش ) 111ابن لر  بن َسل م الة دي املمائ ، أبو بكر الكويف، أصلش برصي، ثسة، لافظ، لش عةالري، ) ت  (  1)

 (.    311 ) ص «هسر ب الت ا ب »سةة ( . 
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 سال لش: أبو    د ،ن أه  البرصةَعن شيخ ع
(1)

 إىلو عوسرع ُعَدر: عن أب إىل و عوسعل: لتب أبقا ،

 أن اجلد لاهبع سوطًا. :رعدر، فكتب إليش عد

 فيش ج الة أيب    د البرصي، واتفسطاع بيةش وبني أيب عوسع ادشيري.. 

 فاألثر مع إرساله ، ال تخلو أسانيده من ضعف، وأحسنها اإلسناد األول.
وغرريه الدالرة عرىل  م   ن عدرر لكن بدجدوع ا، وشواهدها املرسلة ادخرب عر

اللحن وإفكاره
(2)

 ، هدل عىل أن لش أصمًا.

رن  »وعوضوعش مما  تساعح يف أسافيده والةظر في ا لد ثيًا، والاي هيدةا هةرا: إفكرار لسرظ  ع 

، فلو ثبت هاا اللسظ، لكان قاطيًا يف املسالة، خاصة وأن أبا عوسع ادشيري ع رت ر «أبو عوسع

 عدرر عىل املكتو  ت امللسروي، وعر  امإفكرار طلرَب  هةا ، وامإفكارىل اسدشوقد غلبت ع ،بكةيتش

 التاد ب ثم الي ل.

فِمن َمن  أفش مما  ستافن بش، و  جر بش أه  اللحن، خاصة ع  هوارد اليلامء عليش ،  فاخلماصة

 بال إسناد :   ــ بلفظه أو بمعناه ــ  نقا األثر

أد  » يف  هررر(330) ت  وال ررويل (،211/ 2)  «نييررالبيرران والتب »يف  هررر(200) ت اجلررالظ  

                   ( رقررم 331)ص « عدرردة الكتررا » يف  هررر(331) ت أبرروجيسر الةحرراس، (129)ص « الكتَّررا 

«عراهرب الةحرو ني »يف  هرر(301) ت وأبو الطيرب عبدالوالرد اللغروي  (،1110) 
(3)

 ( ،1) ص  

                                                                        

ح بن    د الكةراين الكرويف ثرم ال راع ، أبرو امل لرب.  (  1) مل  تبني يل ، ووجدت يف شيوخ عبدالسمام بن لر  : ُعطَّر 

 (. لكن لةيتش ر لام سبق ر ومل  الر أفش  كةع أبا    د، ولين برص ًا. 013) ص  «هسر ب الت ا ب »ضيي . 

لل ريخ د.  « ث الواردة يف فض  اللغة اليربية و م اللحرن ر روا رة ودرا رة ر ادلاد »هةظر ع  خترجي ا يف لتا :   (  2)

 ( وعا بيدها.220أمحد الباهيل ) ص 

ر  عطاَءه َسةًَة(. «امل هر »دون عطبوعة  «عراهب الةحو ني»يف  (  3)      للسيوط ، ز ادة : ) وَأخِّ
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« اخل رائص»يف  هر(392) ت وابن جة ،  [ (391/ 2« ) ر ه  املُ » يف   هر(911) ت السيوط   ] وعةش:

، (1001( بيررد لررد ث رقررم )3/214« )شرريب امإ ررامن» يف  هررر(001) ت  والبي سرر ، (2/14)

هةبيرش  »يف  هرر هسر برًا(004) ت وال رةا ة  ، (21/ 2« )ربير  ادبررار» يف   هرر(031) ت  وال خمرشي

رشح » يف  هرر(103) ت وابرن  يريش(، 02وز ) ص قسيق د. احلدر «ادلبا  عىل فضائ  امإعرا 

) ت ابرن خلِّكران ، و(121ص « ) إعتا  الكتَّا »يف   هر(101) ت وابن ادبَّار، (12/ 2« )املس  

/ 1)  «لسران اليرر  »يف  هرر(111) تابرن عةظرور  ، و(301/ 1) «وفيرات ادعيران »يف  هر(111

ابرن (، و319) ص « الرد عىل عةكري اليربيةال يسة الغضبية يف »يف هر(111) ت (، والطويف 341

/ 2« )حمض ال روا  يف فضرائ  أعرري املرلعةني عدرر برن اخلطرا  »يف  هر(949)ت د احلةبيل املربِّ 

009). 

جمدوعرة  »، وعةرش: ]  ( 2/310هرر( ) 1312للكتَّراين ) ت  «الااهيرب امإدار رة » وانظر:

 هرر( 1020ملحدد محيد اهلل آبادي اهلةدي ) ت  «الوثائق السياسية للي د الةبوي واخلمافة الراشدة

دراسة فسد ة يف املرو ات الواردة يف شخ ية عدر بن اخلطا  وسياستش امإدار رة  »[ ، و (30)ص

» ادلاد ث الرواردة يف فضر  اللغرة اليربيرة و م  »، و (110/ 2)ليبد السمام الييسع

 (.144( رقم ) 234 لل يخ د. أمحد الباهيل ) ص «اللحن ر روا ة ودرا ة ر 

 تعليق حسن: 
 ضردنررر   (0/074« )تـاريخ آداب العـرب »ف    هــ(0374) ت  قال الرافعـي

   عن اللحن ر لد ثش

ديب عوسررع ادشرريري لتررب إىل عدررر  اً وقررد هضررافرت الروا ررات برران لاهَبرر) ... 

 روا ررة ويف رررر  اً دررر: عرر ت عليررع ملررا رضبررت لاهبررع سرروطَ فلحررن، فكتررب إليررش ع

 ،ولكرة م مل  رالروا عوضر  اللحرن يف لترا  أيب عوسرع ررر  اً ش أن قةر  لاهبرع سروطَ لتب إلي
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وغرري عدرر؛ دن  لرع الكاهرب جير   ،  رق عرىل عدرر لتع وقسةا عليش، فإ ا هرو حلرن قبريٌح 

 ! «عن أبو عوسع »صدر لتابش هكاا: 

وهرراا عررىل عررا فظررن أول حلررن وقرر  يف الكتابررة، ثررم شرراع بيررد  لررع لررني فسلررت  

ىل اليربيررة عررن الروعيررة والسبطيررة، ولرران ألثررر عررا  كررون  لررع عررن ألسرراف لتررا  الرردواو ن إ

 .اخلرا  وال يارفة

سرةة ) ر عرىل رقراع عكتوبرة،  رجر  هرار خ أقردع ا إىل روقد عثرروا يف بيرض قررب ع ر 

د، لرب ررد أشرردون وغررريه، وهرر  عررىل (  هررر121 ، وعة ررا رسررائ  عرروج ة إىل أصررحا  الرررُبُ

 و (،هررر204)  و( ، هررر 112سررةة ) ن عة ررا رسررائ  علرخررة يف إجيازهررا قبيحررة اللحررن، ولكرر

 ،«شرديون بررن عيةرا، وفسلررش ابرن افدوفررش »وقررد لترب ادخريهررني  (، هرر290) و ( ، هرر219) 

عرىل أ را لل را هكترب ب ريغة  «دَفة رري »وحلة ا عرن أقربح اللحرن،  كتبرون في را دفرافري هكراا 

أعثلررة عوضرروعة هلررم  ةسلو ررا يف هلررع والرردة ت هتجرراوز للررامت عيرردودة، ممررا  رجرر  أ ررا 

وت  غررريون عة ررا إت ادسررامء وادرقررام، و لررع شرران لثالررة الياعررة إىل  ،ادغرررا  الثابتررة

 ...(.اليوم

للنسـابني ف  وف كتـأ الـحا(م، وكتـأ األنسـاب،  األسامء والكنى  أكثر ما ترد   .23

 م املسألة وما حوهلا:لفه: عبدالستار فراج، أنقله هنا، رها العالمةكتبهم طريقة ذك

ــ .. و ارة  البن الكلبـي «مجهرة النسأ »ل ف مقدمة حتقيق اج عبدالستار فر   قال األستاذ:

.(0/34)هـ( 0423)  ـ اإلعالم الكويتية
 (1)

 

 سون لكتب ادفسا  لافت هلم طر ستان:واملللِّ  )

                                                                        

 .ئام بن رشيد بن حمدد بدر أرشدين إليش ادستا  البحاثة السوري: أبو عبدالرمحن و  (  1)
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 وبخاصة املة وبة. ادسامء لسب عوقي ا يف اجلدلة، ُ ير  فبعضهم

لان ُ ل م آخرها لالة والدة؛ لتبسع عىل صورهتا ادصلية قبر  خضروع ا لتلرع  هموبعض

 اليواع .

قرال أمحرد  »، وهو  سول: «أفسا  ادرشاف »وعىل هاه الطر سة ادخرية سار البما ري يف 

بن حييع بن جابر البما ري
(1)

ا يف الةسرب هب  ر  ؛ : قد لتبُت ادسامء يف لتايب هاا عىل ُصوَرها، ومل ُأع 

لئما  ظن ظانٌّ أن بيض ادلسات الت  يف اتسم املة و  اجلاري ثابتٌة فيش، وأ ا ليست برإعرا ، 

ًة عن امل ا خ فيلوه يف الةسب دَّ
 .«ولالع رأ ُت ع 

وهرلُت إعرا   »ولالع في  بيض الةاسخني هلاا الكتا ، وعة م ابن لوجع، إ    سول: 

 .«إسساط ادل  الثابت يف ادسامء ر إ ا ُأعر  ر طاعنٌ ، فما  طين عيلَّ يف  الَ ادسامء لام هرَ 

ن، لان  سول: ولَد حمدٌد عليًا ولسةًا وخالدًا وز ردًا و ُ  س د باجلاري املير  املرصوف املةَوَّ

 وجابرًا.

 ف و  سول: ولَد حمدٌد: عيل ولسن وخالد وز د وجابر.

 أعا الة وص التارخيية اددبية فيجري علي ا امإعرا .

ر عىل هاا لثرٌي عن املللسني يف ادفسا ، فجاء املحسسون وساقوها لام  رايت، ختلُّ رًا وقد سا

: عيل ولسن وخالد وز د وجابر.  عن إل ام امإعرا  الاي هرلش بيض املللسني: وولُد حمدد 

  انتهى كالم عبدالستار.والظاهر أ م مل  طَّليوا عىل فص البما ري وفاسخش(. 

 

 

                                                                        

 هر( .219) ت    (  1)
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( 091رر اللدر  تبرن جةر  ر ) ص هـ(430البن اخلب ا  ) ت  «تو(يه اللم  »ينظر:  .24

 «الفوائد والقواعـد »و ،(114) صهـ( 730لعمر الزيدح ) ت «رشح اللم  » و ط. دار السمام.

 (.102ر 131) ص هـ(444لعمر بن ثابت الثامنيني ) ت

/ 0) «املقاصد النحوية ف رشح شواهد رشوح األلفية »ف  هـ( 777لعيني ) ت ذكر ا .25

 الرف  عىل احلكا ة. (422

 : قال األديأ األريأ أ. د. عبداهلل بن سليم الرشيد ــ فيام كتبه إيل  أحسن اهلل إليه ـ .26

هاه ف وص عسبوسة  دكن هاعل ا ووضي ا يف عواضي ا املمائدة عن البحث ]
(1)

: 

عترع  هبت إىل أبو ز د ورأ ت أيب عدررو( و) ن الير  الس حاء ت  س دون أفس  اجلالظ 

 وجد الةحو ون أعرابيًّا عة م  س م هاا وأشباهش هبرجوه، ومل  سديوا عةش.

 (0/044) «البيان والتبيني »

 دكن أن  ضاف إىل البحث أن الُكةع هرد يف ال ير والةثر عةد الس رحاء املحرتر بلغرت م، 

 وعةد اليلامء عيربًة باحلروف ت حمكّية، فدن  لع قول ثروان الياعري:

يق ع  امليل جة الي ارُ   *عث  أيب ُقبين   وعاد اليبد  وس 

 (007/ 8) «خزانة األدب »

            وقول جر ر:

              . لام هرعون قرب أيب رغال *إ ا عات السرزدق فاراوه  

 «ديوانه»

 

                                                                        

 آثرت وضيش يف عكان والد، للسائدة. (  1)
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 وقول آخر:

 ن  لوُفش  تحّوُل *  لايب براقش ل َّ لرو

 الل،ة والنحو. والبيت يرد كثًةا ف كتأ (84) « املرص   »

                وعن إعرا  اليلامء واددباء هلا باحلروف عا فجده عةرد أيب السرر  عةرد  لرره ديب ُفخيلرة 

، 310، 24/313) يف عدة عواض  عة را:  رر فرشة فرا  رر  «ادغاين »فافظره يف  ر  واسدش ُلةيتشـ 

311.)   

ولران  »، «بسراء أيب قبرين»يرًبا باحلروف وأبو السر  فسسش  ورد اسم أيب قبين يف لماعش ع 

 (:2/11) «خ افة ادد  »ويف (، 11/100 (، )0/01)  «ادغاين» . « ةسش احلجارة بايب قبين

 .  «ب يودهم جب  أيب قبين »

وت شع أفش ُ ستافن بكمام اليلامء، وإن لان ت حُيتّر بلغت م لتاخر أزعا م.
 (1)

 

                                                                        

السريوط   وفسلرش عةرش: (1011/ 0« )عيجم اددباء »وهاه عةاظرة لطيسة هسيد عا  لره الدلتور ، قال  اقوت يف   (  1)

( ررر وعرن عطبوعترش اسرتسدت بيرض 241 /1ر قسيق د. عبرداليال عكررم ر  )  «ادشباه والةظائر يف الةحو »يف 

أوردها عرن   هاا أخباراً ادسدي و ر  عن ه ةي  ابن َج « املوضح يف اليرو »قرأت يف لتا  : ) الت حيحات رر 

يف    يفالسرريا وعةاظرات جرت لش ع  ال يوخ يف اليرو  عة ا: قررأت عرىل شريخةا أيب سرييد ،فسسش فيش

 عرفدضر ،اجل م عةش ] يف ادشباه :أيب[عن ابن ،بن جماهد روا تش عن أيب بكر ،عن السراء« الوق  واتبتداء »لتا  

 فيش بيت أف ده السراء:  ] يف ادشباه :فَدرَّ [

 ه ورسائلشدُ ر  أهتة  ببرشب بُ  *بية  وبيةش   ] يف ادشباه :وال ام[ل امأيب اعرؤ اب

عن السراء، وهو لرام قرال، أف ردفاه غرريه عرن  فسلت: هاا البيت ت  ستسيم، فسال أبو سييد: لاا أف ده ابن جماهد

وعن ابرن ادفبراري عرن  ،اجل م ] يف ادشباه :أيب[عن ابن ،بكري  ] يف ادشباه :أيب[ وعن ابن ،شيوخةا عن أيب بكر

 عن السراء هكاا. ،عن سلدة ،أمحد بن حييع
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 ة عن املسالة:ومما لتبتش يف بيض أوراق  السد د

«مه  اهلواع  »راج : 
(1)

«الةحو الوايف » و (، 3/100) 
(2)

 (.1/110)ليباس لسن 

قال رج  للحسن البرصي:  ا أبو سييد، فسال: ألسب أن الدوافيق شغلتع عن أن هسرول: 

 ا أبا سييد.
 (3)

 

 .الرشيدعبداهلل انتهى ما كتبه د. . [ (4/472) «العقد »

                                                                        

 ،هراا الكترا  برابوي اعررؤ فسال أبو سييد: عا عةد  فيشف فسلت: رأ ت هاا البيت بخرط أيب سر   الةحروي يف 

 .و     وغَ  و  ح  فَ  :عث  ،   عىل في  « وٌ ب  أَ  »دفش يف ادص  عةد الكوفيني  ؛وقال: رّد اد  إىل أصلش

، ولالع لسظوا «بايب »الرواة والةاقلني أايوا عىل أفش عكتو   دنَّ  ؛فسال يل أبو سييد: ت  ةبغ  أن هلتست إىل هاا 

 َ رره هسرد ر فَ دفش قردَّ  ؛، وسكن لرسة الباء عن أيبولن  يُ فَ  :م  يَ ب  كون باَ تف ،اعرؤ بش، ولكن إصمالش أن  كون بايب  ا، خ 

ر :فسرالوا ،د م قد أجروا هاا يف املةس   جمررب املت ر  ،وهاا ليدري ه بيش لسن بدة لرة  ل  ر  جير  َهر ةا،ل  َا  اش 

 ... إلخ .  ا  خ  فَ 

 (.113/ 1ديب ليان )  «التا ي  والتكدي  »وافظر: 

ري هلديرا ) بسولش:   عل ق األستاذ الفاضا: فيصا املنصور ـ أحسن اهلل إليه ـ ردَّ ابن اجل م هو حمدد برن اجل رم السِّ

 السراء.

َ اعَرٌأ وال اُم...  روا ة السراء للبيت:  بايب 

 ، فلرياج . «لغات السرآن »أظةة  قرأهتا يف لتابش 

   انتهى. .(والراء عستولة عىل لغة عن  ل ع ا الستح

 (.32للسراء ر فسخة املكتبة ال اعلة ر ) ص «لغات السرآن »ووجدهش لام قال ر لسظش اهلل ر  يف 

 (. ومل أجد فيش عا سيد املسالة.  122/ 1لي  املراد يف با  ادسامء الستة، وه  يف ر ط. الرسالة قسيق د. عكَرم ر )   (  1)

 التالية.  ال سحاتسيايت فس  لماعش يف  (  2)

 سيايت التيليق عليش.    ( 3)
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«النحـو الـواف »ف كتابـه:   هــ(0307ن ) ت عب اس حسـقال األستاذ :  .27
(1)

              

 ف باب األسامء الستة: (007ـ 003/ 3) 

 ز ادة وهس ي :] 

بالرغم عن هلع اللغات التع وردت عن الير ، جيدر بةا أن فسترصر عرىل اللغرة ادوىل  رر أ

 التع ه  أش ر هلع اللغات وأف ح ا، وأن  در  عرا عرداها
(2)

 التيسرري، وعةًيرا ؛ لرًصرا عرىل

للسوىض واتضطرا  الةاشئني عن استخدام لغات وهجامت عتيددة. وقد  سالع عا السائردة عرن 

 عر  هلع اللغات إ نف

إن فائدهتا ه  لبيض الدارسني املتخ  ني: وأشباه م؛ إ  هييرة م عرىل ف رم الة روص 

السيراس علي را، وت هرر  السد دة، املتضدةة هلع الل جات الترع ت هرروق اليروم حمالاهترا، وت 

 ادش ر ادف ح عن أجل ا.

جرب اليرف عىل التسدية ببيض ادسامء الستة السالسة، عث : أبوبكر، أبوالسض ،  ي  ر  

روط جراز   رالةون،  ب َ َ ن.... فإ ا سد  باسم عضاف عن هلع ادسامء السرتة املسرتوفية لل ر

 اليَلم املةسول عة ا ألد أعر ن:

رف أّوت قب  فسلش إىل اليلديرة. لرام   رح إعرابرش بغرري  إعرابش أوهلام: باحلروف، لام لان ُ ي 

روط والسيرود الترع راحلروف عن ادوجش امإعرابية ادخرب التع جترب عرىل هلرع ادسرامء بال ر

روط قبر  التسردية رسبست عةد الكمام علي ا، أب: أن ل  عا   ح   ادسامء الستة املستوفية لل 

 علي ا بيد التسدية. هبا   ح إجراؤه

                                                                        

 أفادين بش د. عبداهلل الرشيد ر لام سبق ر .    (  1)

 «.الةحو الوايف»  ع  أن حمالاهش صحيحة.  (  2)
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ادفسب أن  لت م الَيلم صورة والردة   اير  ادسراليب وهو ثانيهام:
(1)

، ع رام اختلسرت 

لران أبروبكر رفيرق  رعرثما  راليواع  امإعرابية، وهاه ال ورة هع التع سدع هبا، واشت ر، فيسال 

أثةرع الرسرول أبو بكر عن أعظم ال حابة رضوان اهلل علي م،  إنَّ  ر   اهلجرة  الرسول 

  :وفظائرها عن لر  َعلرم عضراف صردره عرن  «أبو »عىل أبو بكر خري الثةاء ... فكلدة

ادسامء الستة  لت م لالة والدة ت  تغري في ا آخره، و كرون عي را عيرًبرا بيماعرة عسردرة، سرواء 

ًفا أم لرلة عىل لسب اللغات املختلسة السالسة ألافت اليماعة لر 
(2)

 ]. 

 .«يا أبو فالن »، «ألبو فالن »،  «يا أبو سعيد » .28

              رقرم  (09/ 1« )إ ضراح الوقر  واتبترداء »يف  هرر(321) ت  ساق ادفبراري *

فسال: السمام عليع  را  ] البرصي[ ند عىل احلَس قَ ر  دخ  فَ  ( بإسةاده إىل  يىل بن لكيم قولش:19) 

 أبو سييد. 

 ف قالوا: هاا فرقد.  ن هاافسال احلسن: عَ 

                                                                        

رلًة سرواء ر لسب بحث  ر يف لتب الةحو ها هاه املسالة ه  حم  البحث، ومل أجد  (  1) يف برا  ادسرامء  حيرًة عس َّ

رين بكترا  قد ، ولتابش ضاف إىل حماسن هلا   ادستا  عباس  ويف با  احلكا ة، وإ رادأالستة،  غرائرب  » لَّ

  ( وقرال: 0/12)  «ادشباه والةظائر يف الةحرو » لره السيوط  يف  «جمالن الةحو ني ال ائدة عىل ه ةي  امل ةسني

 ) مل أق  عىل اسم ع ةسش، وأظةش ديب الساسم ال جاج (.  

سب وأوىل ملطابستش للواق  احلسيس ، البييد عن اللربن، ودن بيرض امليراعمات الرسردية الوجش أف اوإفام لان ها  (  2)

                      عرن « لرر»يف:  ممراثماً  افظرر سربباً . اآلن ت جتري إت عىل أساس اتسرم الرسرم املردون يف السرجمات احلكوعيرة 

 .«الةحو الوايف » .( 120ص )
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قال: وعن فرقدف قالوا: إفسان  كون بالسبخة.
 (1)

  

وت أهروته  ،عن حيبش وت ألب ،د، عا هسول فيدن  ال  اخلبيصف قال: ت ألبش س  رَ فسال:  ا فُ 

 يف الدفيا وت يف اآلخرة. 

 ف فسال احلسن: أهروفش جمةوًفا

( 1013)  (3/210 ) «شرريب امإ ررامن »يف  هررر( 001) ت  وسرراق البي سرر  *

 .قال: ش دت احلسن فاهاه رج ، فسال:  ا أبو سييدةاده إىل ُلر ث بن السائب بإس

.«لسب الدوافيق شغلع أن هسول:  ا أبا سييد» قال:  
(2)

 

« هلخريص املت رابش يف الرسرم »يف  هرر( 013) ت  اخلطيب البغدادي وأخرجش : *

قال للحسن:  را أبرو سرييد،  : أن رجماً ر  قايض بلخرر سةان بن أيب سةان بإسةاده إىل  (011/ 1)

 .«فيسرأ هبا السرآن ،عا عىل ألدلم أن  تيلم اليربية »فسال: 

لسلدة بن عسلم اليوهب  الُ رَحاري  «امإبافة يف اللغة اليربية »لام يف  ب لكصدي وُفس    *

وروي أن رجمًا قال لكصدي :  ا أبو سييد، فسال:  ا ُلك ، ) :  (11/ 1) هر(0ايض ) ت ق ادبَ 

 ب الدوافيق شغلع أن هسول:  ا أبا سييد. لس

 وروي أن رجمًا قال لش:  ا أيب سييد، فسال لش: ت أدرلتة  بالستحة، لستلتة  بالكرسة.

                                                                        

 ، صردوق عابرد، لكةرش لرنيِّ احلرد ث، لثرري 010) ص  «التسر ب »قال ابن لجر يف   (  1)
َبخ  (: فرقد بن  يسو  السَّ

 اخلطا.

هبجة  »، وابن عبدالرب يف (0/130 « )فثر الدر »، واآليب يف  (2/014) «اليسد »ابن عبد ربش يف   و لره بما إسةاد: (  2)

لكد ران،  دوا اليلمَ هيلَّ )  قال احلسن : ( وزاد: ثم110/ 3)  «زهر اآلدا  »(، واحل رري يف  1/11)  «املجالن

 .(لكبدان ان، والطبَّ للَس  والةحوَ 
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يب فرمان. أ بو فمان، فلم جُيبش، فسرال:  راأ وجاء رج  إىل صد ق لش، فوق  ببابش، وفادب:  ا

 .( با فمانأ فسال لش: ق  الثالثة وادخ .  ر د ق :  ا

، وعن طر سش: ] ابرن (13/090 « )هار خ بغداد »يف  ر أ ضاً ر وأخر  اخلطيب البغدادي  *

أبرو يدرر برن املثةر ، قرال:  عررَّ بيدة عَ بإسةاده إىل أيب عُ  [(03/201 ) «هار خ دع ق »عسالر يف 

 را ، فسال أبو عدرو: «دبو فمان»طرولة عكتو  علي ا: عَ  أعداٌل   بن اليماء بالبرصة، فإ ا درو عَ 

! رزقونلحةون و ُ  َ  ر ِّ 
 (1)

 

ري البا  وقال:  ا أبو سييد رقرع رج  عىل احلسن الب  (23/ 1« )عيجم اددباء »ويف *

 أيب سييد، فسال احلسن: ق  الثالثة وادخ . فلم جيبش، فسال:

فسرال: عرا هسرول  يجاء رج  اىل احلسن البرص  :(13/ 0) للةو ري « ا ة ادر  »ويف  *

 ا  أبيش وأخيشف يف رج  عات ف

 فسال احلسن: عا دبيش وأخيش.  .  فسال احلسن: هر  أباه وأخاه. فسال: عا دباه وأخاه

                                                                        

 للسسطر  «إفبراه الررواة »، (11/113تبرن عسرالر )« هار خ دع ق »يف :   وُ لر بما إسةاد عن أيب َعدرو (  1)

  .(13/ 0)للةو ري  « ا ة ادر  »، (319/ 2)

ؤيل أعداتً  ولسظش :  وورد عن أيب ادسود الدؤيل  «دبرو فرمان »للتجار عكتوبًا علي ا:  رأب أبو ادسود الدُّ

              (، و ال رسدي يف 1/11) « هبجرة املجرالن »ابرن عبردالرب يف  !!   لرره  لحةرون و ربحرون ! فسال: سبحان اهلل

 .    (11ص) «رة الثائر عىل املث  السائررف  »

عيجرم  »و، (21/ 2)لل خم ررري «ربي  ادبررار »، و  (109/ 2« )دخبارعيون ا»فس   وورد عةسوبًا إىل أعرايب:

وفحرن ت  ،السوق فسدي م  لحةرون، فسرال: سربحان اهلل!  لحةرون و ربحرون دخ  أعرايبٌّ :  (23/ 1« )اددباء

  فلحن وت فربح!

 .(111/ 0فثر الدر يف املحارضات ) وافظر:
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  !  أرا  للام طاوعتع ختالسة فسال الرج : إين

رقررم  (109/ 3)  «عسررةده »يف   هررر(240قررال أبررو داوود الطيالسررر  ) ت   *

 مَ ل: سديت طارق بن ش ا ، قرال: قردَّ : لدثةا شيبة، قال: أخربين قين بن عسلم، قا( 2314)

ر  قال: ُهرروان اخلطبة قب  ال ماة، فسام رج  فسال: خالست السةة، لافت اخلطبة بيد ال ماة، عَ 

فسام أبو سييد فسال: عرن هراا املرتكلمف قرد ق ر عرا  ر  قال شيبة: ولان حلافاً رر   ا أبو فمان ا  

فليةكرره بيرده، فدرن مل  سرتط   راً عن رأب عرةكم عةكر: » عليش، قال لةا رسول اهلل 

 .«فليةكره بلسافش، فدن مل  ستط  فليةكره بسلبش، و ا  أضي  امإ امن

 املوضوع يف خطبة الييد، وأ ا بيد ال ماة .

(، ولرين 11رقرم ) «صرحيح عسرلم »( ،  و901رقم ) «صحيح البخاري »واحلد ث يف: 

 في ام ال اهد: )  ا أبو فمان(

( : 11111، و11010، و 11014( رقم )311، 11، 02/ 11)   «عسةد أمحد »وجاء يف 

  ا أبا فمان.
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اثة املوف ق اطل   األستاذ .29 : فيصا بن ع  املنصورالبح 
(1)

ـ عـىل   ـ حفظه اهلل ونفـ  بـه 

  صفحات( قبا الزيادات ، فأ(اب بقوله: 0هذه األوراق ف نسختها األوىل ) 

 ) هةا عسالتان:

 الير  قد اًم إل ام )أبو( الواو فه  ثبت عن  ادوىل:

 الاي ألاد أقط  بش أفش مل  ثبت، ملا  لرُت، وليل  أخرب قتا  إىل بسط.

 ه  لةا أن فل م اليلم يف زعافةا الواو إ ا لان ت  يرف إت هبا عث  ) أبو ظب ( ف الثافية:

 بالع. أجدين أعي  إىل ه حيح  لع؛ دفش صار ج ءًا عن اليَلدية، وهغيريه قد خي ُّ 

رَرٌ  آخرره واو  «خوفو»و  «أرسطو »وعثلش قولع:   بالواو، وإن مل  كن يف اليربيرة اسرم ُعي 

 قبل ا ضدة؛ و لع لساظًا عىل صورة اليلم عن التغيري.

 ؛ لليلة فسس ا. «سورة امللعةون»وقد    د هلاا ل وم الواو يف فحو 

 افت ع ف اهان عسالتان  ةبغ  أن فسرق بية ام ( .

 أ ـ أحسن اهلل إليه ورف  قدره ـ بعد اطالعه عىل البحث كاماًل ـ :ثم كت

وهةا عسالة ع دة أرا  بةيَت علي ا، وه  عسالة احلكا ة. وليلع هراجي ا، فاحلكا رة إفرام ) 

هكون يف اتستس ام فسط دون امإخبار،
(1)

 «.عيل بن أبو طالب»فما   ح أن حيَد  علي ا فحو  

                                                                        

، عضرو هيئرة التردر ن يف جاعيرة أم السررب، ولرش لتابران  «طسرة الس ريمعة »عن  «ُبر دة»عن أسة املة ور يف    (  1)

صرسحة (،                  190هرر، يف 1030)ط.  «هردلين ابرن عالرع يف شرواهد الةحرو ر عرر  والتجرا  ر  »عة وران: 

) ط.  «رسالة يف ل  عرام وأفرتم بخرري، عتضردةة عسرائ  فرادرة يف الةحرو والت ررر   والبماغرة وأصروهلن »و 

، ولش بحوث وعساتت علديرة «علتسع أه  اللغة يف ال بكة الياملية »صسحة(، وهو املرشف عىل  91هر، يف 1031

ل م لبري، وهوفيق وهسد د عن اليلريم اخلبرري ر زاده اهلل هوفيسرًا  رصيةة يف علوم اللغة فحوًا و فًا وأدبًا، هةبئ عن ع 

 وسدادًا وبرلًة ، وفس  بش امإسمام واملسلدني ر .
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ا، فلرو لرافوا وعن احلجر الت  هل د قول ا لسراء وغريه أن الكةع يف لمام الير  فاشية جردًّ

الواو لكافت هاه لغة قر ش عىل ادقّ ، ولو لافت لغرة قرر ش لوجردفاهم « أبو طالب » ل عون 

 اليد  فسسش، ولو لان  لع لالع تفبغع:« أبو هلب » يدلون يف 

سرا م يف الغالرب، وهراا أن  سرأ هبا عدد عن السراء عىل ادقّ  دن السرآن فر ل عرىل ل .1

 علم، ولّق ادعمام أن ُقسظ وت هغرّي.

. ولو لافت لالع لااعت ولكثرت شرواهدها أن هكون هاه لغة الةب   .2

 لرع عرىل أن  وا علي را. وهراا مل  ثبرت، فردلَّ وليرف ا عتسدعو الةحاة وأثبتوها وف َّ  ،يف لماع م

امل رال  وهرو أقردم أو عرن أقردم عرن  السول عا قال السراء، وهو عامل ثسة ضابط عارف برسرم

 عر  هلاه املسالة عن الةحاة.

م عىل ابن قتيبة، فابن قتيبة عتاخر عةش، ولين علدش يف وزن علم السراء وت قر ًبرا سدَّ وقولش عُ 

 عةش. 

هاا ع  أن لمام ابن قتيبة ت  سط  بخماف قول السراء لرو هاعلترش، فدرن املدكرن أفرش حيرتر 

 ، فلُيتاع .« ةطسون »ومل  س : «  كتبون »او، ولاا قال: بالع لسبب رسدش بالو

وأعا غري ها ن ف م غالًبا عتاخرون، فرما  يرا 
(2)

لثررًيا بردعاواهم وقرد خالسرت اددلرة  

 .(واملي ود عن لمام الير  وف وص الةحاة املتسدعني

 
                                                                        

مل  تبني يل  لع ، وإن لان التدثي  يف با  احلكا ة جراء غالبرش يف اتسرتس ام، وأظرن  لرع لسربرش عرن ادف رام،    (  1)

بخماف ادسامء الدارجة لكا ًة فإ ا ختتل  باختماف ادزعان والبلردان، وأ ضرًا فجرد الة روص ادخررب عرن 

   عىل احلكا ة وه  ليست يف عير  اتستس ام. ادعثال السائرة، وأسامء السور، وغريها مما فص اليلامء

م ُعتَيد  ، ووق  ورج ...200) ص  «الساعوس »يف  (  2) جًا وعياجًا: أقام ، تز     (: عاَ  عو 
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 في الختام: 

 ء اختلسوا يف ال ورة املالورة التالية:الاي ظ ر يل عن خمال الةسول السابسة، أن اليلام

 وفحو  لع: عيل بن أبو طالب، عياو ة بن أبو سسيان 

 ف موض  نصأ أو (ر ، عىل احكاية. «أبو » تأيت القول األول:

اس ر نوي: الكوفقال بش  واخلطَّرايب، هرر( ، 211وابُن قتيبة ) ت ، ر  فيام ف دتش عن لمام الةحَّ

بن ادثري يف عوض ، وابن ه ام يف عوض ، والييةر ، وخالرد ادزهرري، واحلالم، وابن بري، وا

 .«الةحو الوايف »، وعباس لسن يف وابن لجر، وال احل 

لكا رة اليلرم اسراًم ولةيرًة : سربق ر أبو ليان ر لام سيبو ش، و ا فسلشهو لغة أه  احلجاز، ملو

           ولسبًا يف لغة احلجاز.
 ، وعا ورد يف ال  ادة عىل امإقطاع لتديم ، فما  ثبت. «و هلبهبت  دا أب » :وأعا قراءة    

 امإعرايب. ورد بحسب عوقي اوعا يف ال حيحني لين باهساق الرواة، فسد ورد بالرف ، و

والة وص الت  وردت في ا ) أبو( يف املراج  املحال إلي ا يف احلاشرية أول البحرث، ُقَدر  

 دون الةطق.الكتابة : اللحن، أو عةد املافيني عىل 

 كتابًة ال نطقًا.فهي ف موض  نصأ أو (ر،  «أبو »إذا وردت  القول الثاين:

اء ) ت  وعيل بن سليامن ادخسش، ، «رشح سيبو ش »هر( ، وابن خروف يف 241قال بش: السرَّ

                 ، وابرن جر رر، وابرن عالرع «رشح اجلدر  »وأبو بكر بن أيب طلحة يف هر(، 331وال جا  ) ت 

،  رر وهـو تر(يحـه، وابرن ه رام ر «البد   »، وابن ادثري يف رر  وذكر أنه املختار عند املحققنيرر 

 وال سدي.

وهاا عا  رجحش ادستا ان الساضمان: د. عبداهلل بن سليم الرشيد، وفي   بن عيل املة ور 
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 ر وفس ام اهلل ر .

 كتابة وال نطقًا. ال ترد مطلقًا، ال   :الثالثالقول 

 ،ر عةد عن  ررب ثبوهرش بدجدروع ُطرقرش ر   عا  دل عليش أثر عدر بن اخلطا   وهو

 .، وقول الرافي «هالرهش »وابن لثري، وبيض التخرجيات الت   لرها ابن ه ام يف 

ه وجود الة وص الكثرية ، لام سل  يف أول البحث.  وهاا السول ضيي ،  ردُّ

  مجي  األحوال، عىل ل،ة قري..ف «أبو »يمكن أن يقال به: تلزم  القول الراب :

لافرت ت هغرري  قر  اً  أنَّ )  :عن حييع بن عدر ،عن ادصدي « فوادره »أبو ز د يف  اهلكملا 

  (.عن الرف  واجلر والة ب ،يف ل  وجش جتيلش عرفوعاً  ،اد  يف الكةية

ر  ومل  ر لام سبق  «رشح ال سا »هر( يف 1410اهلروي ) ت  ئما عيل قاراملوهاا الةص  لره 

   أجده يف ع در عتسدم.

وافظر لغة أه  احلجاز يف احلكا ة فيام سبق يف لمام سيبو ش، وأيب ليان.
   

) أبو( يف عوض  ف رب  ئجميف احلسيسة مل أجد ف ًا  حيًا صحيحًا حيترُّ بش عىل  :اأما توقفة 

ء الةحرو: وردت أو جر عىل احلكا ة، وإ ا وجد يف الة وص السد دة، فالتخر ر عىل عا قالش علرام

 لتابة ت فطسًا.   

 : ملا ا ُهكتب بالواو، وهةطق لسب عوقي ا امإعرايب فهساؤل

وفي را  ،، إت إن لافت عث : ال لوة، ال لوة، احليروة، وفحوهرا مل أجد جوابًا  حيًا يف هاا

هيليمات لثرية.
 (1)

 

بيت لرلة الباء حلرلة الواو فاه « َ وُ أبَ  »أصلش  قام أبو   قالوا: أو أ م أبسوها عىل ادص ، 

                                                                        

 (.213ر 211د. غافم قدوري احلدد) ص  «رسم امل ح  دراسة لغو ة هارخيية »هةظر يف :   (  1)
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 .فحافت ،ثم استثسلت الضدة عىل الواو « وُ أبُ  » :فسي 

 .اً ت ألسَ بَ ل  فسُ ، افستح عا قبل ا، وقرلت الواو « وَ أبَ  »:فاصلش ،رأ ت أبا  :وإ ا قلَت  

              ف رار ،ثم أهبيرت لرلرة البراء حلرلرة الرواو«  َ و  بَ اَ ب   » :فاصلش ،عررت بابيع: وإ ا قلَت  

. وقبل ا لرسة فافسلبت  اء ،فاستثسلت الكرسة عىل الواو فحافت فسكةت«  َ و  باب  » 
 (1)

 

و دكررن أن  سررال: برران هرراا ألررد اتختمافررات التةوعيررة الكثرررية يف الرسررم، وربررام 

، فرإن الكتابرات السد درة املةسوطرة وغريهرا «ابرن »لتبوها بالواو خ رية اتلتبراس بية را وبرني 

عريل برن ابرع  »ر للدترني عت راهبتني يف الرسرم لربٌن وه رحي  فتاعر : قد حي   عةرد جتراو

( عررن دون فسررط، وربررام لتررب ) ابررن ابررع(، فرردفيًا هلرراا لتبوهررا بررالواو، ابررع بررن )   «طالررب

(2) والسارئ  ةطس ا لسب عوقي ا امإعرايب.
 

( هيترررب قليلررة بالةسرربة لضررخاعة 1واحلسيسررة أن ادعثلررة امل ررار إلي ررا يف لاشررية ) ص

ااث، خاصررة لتررب الررااجم ، هرراا إن ثبتررت ادعثلررة لل ررا، فررربام فجررد بيررد الرجرروع إىل  الرر

 خمطوطات  لع الكتا  جميئ ا عة وبة أو جمرورة ، فما هيترب دليمًا.

 ئدررةأصررحا  السررول الثرراين أقرروب عررن غررريهم، وأ ررم أو ظ ررر ر واهلل أعلررم ر أن  

 الةحو واللغة. 

السبائرر ، والبلرردان الترر  هبترردئ   ) أبررو( لررام والرراي  بسررع ع رركمًا وجررود ادس، و

 يف عث  هاا:سبق  لر ادعثلة، فلو أعربت لوق  إشكال، فام ا  سال 

                                                                        

ديب  «الترا ي  والتكدير  »(، و 21/ 1لرش أ ضرًا )  «امإف راف »(، و 09) صلكفباري  «أسار اليربية »افظر :  (  1)

 (.120/ 1للسيوط  )  «مه  اهلواع  »(، 301/ 1لل لوبني )  «رشح املسدعة اجل ولية »(، 110/ 1ليان ) 

 (.300و  19د. غافم قدوري احلدد ) ص  «رسم امل ح  دراسة لغو ة هارخيية » ةظر للسائدة:   (  2)
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     مليايل ال يخ د. بكر بن عبداهلل أبو ز د «عيجم املةاه  اللسظية »لتا  

 اسرم أسة لبررية، فرإ ا قلةرا: أيب ز رد، ُظرنَّ أ را لةيرة ال ريخ بكرر، وال ريخ «أبو ز رد »

 لةيتش: أبو عبداهلل .

وأفرش  ،وإعراعت م هرو برالةظر إىل السلرة والكثررة، وقروة أصرحا  السرولهةرا عا رجحترش 

أمــا النظــر واالســتدالل،  عةسررو  للدحسسررني عررن أهرر  اللغررة ر لررام يف عبررارة ابررن عالررع ر ،

 فأدعه ألها االختصاص الل،وح.

سرر  للوقرروف عررىل وا عررن املخت ررني، وبحررث      املسررالة يف فظررري قتررا  إىل جمَدرر

 بالرف  لتابًة وقراءة. الوارد ف وص عن عرص اتلتجا ، ع  التالد عن أن الةص

واليلرم عةرد اهلل هيراىل، وصرىل اهلل وسرلم وبرار  عرىل فبيةرا حمدرد وعرىل عرا لردي،  هاا

 آلش وصحبش أايني.

 كتبه:
 . إبراهيم بن عبدالله بن عبدالرحمن المديهش 

 الرياضمدينة 
  ـه(2417/ 22/ 12)  

 ـه(2417/ 21/ 1)  نرش ثانية بإضافات وتصحيحاتثم 
 ـه(2441/ 1/ 21ــ بإضافة املستدرك اتلايل ــ )  للمكتبة الشاملة اثلاثلةة النرشو

    **    * 
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 المستدرك
هرر[ 1031/ 2/ 21]  «هو ا »ر وفسش اهلل ر يف لسابش يف  فيصا املنصورأفاد ادستا :  .0

ان:  بالواو، وهم  تكلدون هبا  باليراء؛ دفرش مل  «عيل بن أبو طالب »لتبوا :  »بام  يل: ) قال ابن الدهَّ

...(. ك روا اخلطَّ  ن  وم لرَّ

لسسرش  لتا : الس ول يف اليربية لش أ ضاً  و راج للدهان،  «أبةية سيبو ش »مل أجده يف قلت: 

لترا  السر ردة يف ، و ق يدة يف ادلغاز الةحو ة عطبوعرة ضردن فائ  فارس ط. علسسة الرسالة

 .ر قسيق د. عبدالرمحن اليثيدني ر  تبن اخلبازرشح الس يدة 

هنايـة األرب ف فنـون  »هــ( ف كتابـه 833محـد بـن عبـدالوهاب النـويرح ) ت قال أ .2

أفا عةد ورثة ال رالب الروز ر فخرر الرد ن أبرع  وشاهدُت ) ...  ( :028ـ 027/ 07« )األدب

لسص عدر، ابن الساىض املرلوم الرئين جمد الد ن عبد الي    امليرروف برابن اخللريىل التديدرّع 

 ا عن لابر،  سولون: هو لتا  رسول اهلل ، لتابا  توارثوفش لابر  الراب لتبرش

وإخوهش، وهو   قطية عن أدم عرّبية دون الّ ررب قرد غّلسرت برادطلن ادبريض،  يِّ لتديم الدار

، وقد بسع هباه السطيرة  طالب  بن أيب لعةني عيلِّ لان دعري امل   عدون أن  لع عن خ   

 بيد إعيان التاّع ، وقسيرق الةظرر، وعرىل هراه السطيرة اددم آثار ألرف خافية، ت هكاد هبني إت

وقر ن   ،اددم عن اجلمالة وهلا عن املوق    الةسوس وامل ابة عا  سّوب أ ا صادرة عن املح  املةي 

هاه السطية اددم قرطاس أبيض قد م،   عدون أن أسماف م فسلوا عا فيش عن الكتابرة عرن لترا  

روفش. وفيش هسية أسطر بام    لع عن البسردلة، وقرد ، قب  أن ه ول ل رسول اهلل 

 رأ ةا أن فض   لع   هاا الكتا  عىل هيئتش   اليدد، وإن مل  وافق اخلط، وهو:
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ِحيمِ  ِن الر  مح  ِم اهلل ِ الر   بِس 

واخوته حِبون واملرطـوم  وبيـت عينـون وبيـت  دمد رسول اهلل لتميم الدارى هذا ما انطا 

بذمتهم ونفذت وسلمت ذلك هلم وألعقاهبم فمن اذاهم اذاه اهلل  ن نطيه بتفيهابراهيم وما 

ان وكتأ عىل وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عففمن اذاهم لعنه اهلل شهد عتيق ابن ابو قحافة 

 بن ابو طالأ وشهد.

قر ن الكتا ، والكتا  با دهيم إىل وقتةرا هراا؛ وهرو   هلع الورقة التع ه هكاا شاهدُت  

  .ةئسّت عرشة وسبعمعن  ب السيدة سةة خر اليرش اآل

 وهاه الّضياع ادربية املالورة با دهيم إىل وقتةا هاا، ت  ةازعون في ا. 

، إ ا فابترش فائبرة، أو صرودر أو   الوز ر فخر الد ن عدر بن اخللرييل ولان ال الب

رر  (1)  إىل اهلل هيرراىل بكتررا  فبيررش أو ب بوجررش عررن وجرروه اد ب، هوسَّ
ه ، وأظ ررر

 هـ(02/0437)  .«هناية األرب »انتهى النقا من  .( للدلو ، فكسوا عن طلبش، وأفرجوا عةش

ر رسرائ  شخ رية علديرة عرن ال ريخ  «ادجوبرة الةافيرة عرن املسرائ  الواقيرة »يف  .3

( ضدن رسرالة 00عبدالرمحن بن سيدي إىل هلدياه: ال يخ: عبداهلل بن عسي  ر رمح ام اهلل ر ) ص

هر قال ال يخ ابن سيدي لتلدياه ابرن عسير  ر ولران قاضريًا يف 1301ال / / شو10علرخة  يف 

أبرو  »يف عةطسة جازان، يف جةرو  املدلكرة اليربيرة السريود ة : ) هسرال عرن  «أبو عر ش »بلدة 

: ه  ادوفق عوافسة الةراس عرىل اسرتياملش برالواو برادلوال الثماثرة، أم إجرراؤه جمررب «عر ش

 ل امإعرا  فادسامء اخلدسة بحسب ألوا

                                                                        

وت عرن بيرده، فدرن فابترش فائبرش،  هاا هوس  غرري عرشروع، ومل  سير   لرع صرحابة رسرول اهلل   (  1)

 ، وهو جميب املضطر ن، وقر ب عن الداعني.يف آ ات لثرية فليستجب هلل هياىل الاي أعرفا بدعائش
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فالاي أرب : ادول؛ عوافستش للغة الةاس، ولش وجش يف اليربية، أن  كرون  لرع عرىل وجرش 

 احلكا ة، فُيحكع لام ُ لسظ بش (.

احلداد عىل هاا الرأي عرجحًا عا اختاره ابرن سريدي، علق املحسق ادجوبة: هيثم بن جواد 

د. حمدررد بررن أمحررد « م يف اليربيررةادلكررام الةحو ررة لكعررما» وألررال إىل رشوح ادلسيررة ، و : 

/ 00/ 04ف  ) كتبـُت هـذا التعليـق   هرر .1049اليدرويس، ط. يف عطبية ادعافرة، ط. ادوىل 

 . هـ(0437

د. حمدرد برن أمحرد اليدررويس، « ادلكام الةحو ة لكعمام يف اليربية»   راج  لتا : .4

ال يخ: هيثم لرداد لرام يف التيليرق الاي ألال إليش: هر . 1049ط. يف عطبية ادعافة، ط. ادوىل 

 السابق....

،  ضاف يف احلاشية أن اليماعرة «الة ا ة »( عن الةسول، وهو عن ابن ادثري يف 9رقم )    .5

 ( ومل ُ يلِّق عليش.11و  14/ 2)  «شواهد السرآن »الظاهري فسلش يف اللغوي أبا هرا  

 «احلراوي  » آخرر لماعرش إىل أشرار يف «البدا رة والة ا رة »( وهو عن 0 يف الةس  رقم ) .6

(. لكةش مل  رش إىل املسالة وإفام أشرار إىل لترا  314/ 10للاموردي ، حُيال عةد  لر احلاوي إىل ) 

 الي ود.

 (.129تبن الوردي ) ص  «رشح التحسة الورد ة » راج   .7

للخطايب، أللت يف إسةاده إليرش وإىل  «غر ب احلد ث »( عن الةسول، وهو عن 1رقم )  .8

 ، وهو:يف احلاشية ، ولان جيب ختر ر الكتا «الوثائق السياسية»، و«ار خ دع قه »

                     «هرار خ دع رق »(، و ابرن عسرالر يف 109/ 1)  «غر رب احلرد ث »اخلطايب يف أخرجش: 

رر  (392/ 12)  ر بن عبداجلبار برن وائر  برن ُلج  عن طر ق أيب لاهم الرازي، عن حمدد بن ُلج 
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ر احلرضع ، ش سييد بن عبداجلبار، عن أبيش، عرن أعِّ ، عرن وائر  برن ُلجرر احلضرررع   شعن عدِّ

 قال: بلغةا ظ ور رسول اهلل  وأفا يف علع عظيم وطاعرة... احلرد ث وفيرش

 .لتب الةب  

امليجرم  »(، و يف 111( لرد ث رقرم ) 01/ 22)  «امليجم الكبري »وأخرجش: الطرباين يف 

( رقرم 2011/ 0)  «عيرفة ال حابة »(، وعةش: ] أبو فييم يف 1111( رقم )210/ 2)  «ال غري

رقم  (010 )ص« اللطائ  عن دقائق امليارف »رر وعن أيب فييم: أبو عوسع املد ة  يف  (1211) 

ر ( رر 111)  رر برن بن عبداجلبار بن وائ  [ عن حييع بن عبداهلل بن ُلج  ش حمدرد برن ُلج  ، عن عدِّ

 أيب لاهم الرازي. عبداجلبار، بش.  فحو لد ث

 ) بن أيب أعية( بالياء. «عيرفة ال حابة »جاء يف املطبوع عن  عيجد  الطرباين، وفسخة عن 

أن يف بيرض الةسرخ اخلطيرة ) امل راجر برن أيب أعيرة(، ويف  «عيرفة ال رحابة »و لر حمسق 

برن أيب أعيرة( أثبرَت ) امل راجر ثرم وهو خطا،  املحسق: ) امل اجر بن أبو أعية( قال الةسخة ادص 

 بالياء !!

وعا فيلش هاا املحسق، وحمسسا امليجدني خطا، وال وا  يف الروا ة ) امل اجر برن أبرو أعيرة( 

 بالواو. 

هكرراا هجرراه يف لتررا  الةبرر   ر : ) «هررار خ دع ررق »الرررازي رررر لررام يف  قررال أبررو لرراهم

 فيام  لر يل حمدد بن لجر.) 

ر بن عبداجلبار، وهرو عدارَ نَّ دضيي ،  : الناحية احديثيةواحديث من  ه عىل حمدد بن ُلج 

 (.01/ 1)  «لسان املي ان »ضيي . افظر: 

 (.212) ص  «هسر ب الت ا ب »ش: سييد بن عبداجلبار، ضيي . وعدُّ  
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 (.310) ص «هسر ب الت ا ب »وعبداجلبار بن وائ  بن ُلجر، ثسة، لكةش أرس  عن أبيش. 

ش أمِّ   (.390/ 11« ) هتا ب الكامل» . لام يف حييع وقي : مل  سد  عن أعِّ

 وأعش أم حييع مل أجد هلا هراة.

د.  راس  «ال رواهد احلد ثيرة يف ادبروا  الةحو رة » :ختر ر هاا  احلد ث عناستسدت يف 

 هر .1039(، والكتا  طب  لد ثًا يف دار الةارش املتدي ، ط. ادوىل 019ر 010/ 2الطر س  ) 

 . واحمد هلل كثةًا .هـ(0043/ 7/ 70ف  ) كتبُت هذا التعليق
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